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PREFÁCIO

Poucas áreas no nosso pensamento ou nas nossas 

circunstâncias geram tanta tensão como o trabalho 

e o dinheiro. Atribui-se à falecida atriz Sophie Tucker a 

frase: «Já fui rica e já fui pobre e, acreditem, é melhor ser 

rica.» A maioria das pessoas estaria de acordo.

Numa altura em que os processos institucionais com 

que normalmente contamos para suportar o nosso bem-

-estar financeiro se tornaram instáveis, para não dizer 

mesmo loucos, muitas pessoas procuram vias alterna-

tivas para alcançar a segurança económica. Queremos 

trabalhar, mas não conseguimos encontrar trabalho. 

Queremos investir, mas não sentimos que o possamos 

fazer em segurança. Queremos ter dinheiro suficiente 

no banco e ficamos aterrorizados com a ideia de que 

poderemos não o ter.
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É geralmente quando aquilo que costumamos fazer 

deixa de funcionar que abrimos a nossa mente a novas 

possibilidades. A área das finanças é apenas mais uma 

em que uma visão do mundo cada vez mais obsoleta e 

materialista se está a revelar inadequada para responder 

aos desafios da época em que vivemos, e há cada vez mais 

pessoas que encontram conselhos práticos na espirituali-

da de. Os dogmas e as doutrinas — quer religiosos quer 

económicos — estão a ser postos de lado, à medida que 

uma compreensão mais profunda sobre o poder da cons -

ciência e da sua primazia na criação das questões huma-

nas se torna um caminho mais comum para uma vida 

feliz.

A verdade espiritual expressa-se de muitas formas, 

quer religiosas quer seculares. Há trinta e cinco anos 

que estudo um conjunto de livros intitulado Um Curso 

em Milagres — um programa de autoaprendizagem sobre 

psicoterapia que assenta em temas espirituais universais. 

Enquanto professora dos princípios do Curso, tive a opor-

tunidade de testemunhar e também de vivenciar a sua 

aplicação prática. O ponto fundamental do Curso, que não 

é uma religião e não tem qualquer dogma ou doutrina, é 

renunciar ao medo e aceitar que este seja substituído nos 

nossos corações pelo amor. Vi transformações milagro-

sas acontecerem quando substituímos pensamentos de 

medo e limitação por pensamentos de fé e amor.
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De uma perspetiva metafísica, cada experiência come -

ça com um pensamento e a nossa experiência altera-se 

quando mudamos esse pensamento. Se tivermos um 

problema em qualquer área que seja — relacionamentos, 

saúde, dinheiro ou qualquer outra coisa — em primeiro 

lugar devemos procurar uma solução na nossa forma de 

pensar. Isto aplica-se tanto ao dinheiro como a qualquer 

outra área.

Este livro é um guia sobre os princípios espirituais 

que abrem o caminho para a abundância material. Estes 

princípios baseiam-se no meu entendimento da obra 

Um Curso em Milagres. A teoria não é suficiente para mu-

dar as nossas vidas mas, quando a teoria é ativada por 

alterações na nossa mente e depois no nosso compor-

tamento, torna-se nada menos do que uma ajuda mila-

grosa mesmo nas alturas mais difíceis.

O princípio base do livro Um Curso em Milagres, fun-

damental para a paz de Deus, é este: «Nada real pode ser 

ameaçado. Nada irreal existe.» O amor é uma realidade 

de Deus que abrange tudo e, por conseguinte, não tem 

um oposto. A ausência de amor, que é medo, é uma mera 

ilusão. O amor é a única verdade eterna, enquanto o 

medo é uma alucinação da mente mortal. Ao longo deste 

livro, vou referir-me à mentalidade de medo como ego.
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Cada pensamento é uma causa que produz um efeito. 

De acordo com Um Curso em Milagres, cada pensamento 

que temos ganha forma a algum nível. Se a sua mente for 

um espaço de amor — se os seus pensamentos tiverem 

uma vibração alta e divina — é isso que a sua experiência 

refletirá. Se a sua mente for um espaço de medo — se os 

seus pensamentos tiverem uma vibração baixa e densa 

— é isso que a sua experiência refletirá. A forma de mu-

dar o seu tipo de experiências é mudando o seu tipo de 

pensamentos.

Tentar resolver um problema apenas ao nível do efeito 

não é uma verdadeira solução, mas apenas um conserto 

temporário. Só quando vamos ao nível da causa — os 

pensamentos que causaram originalmente o desvio do 

amor — é que produzimos resultados milagrosos e fun-

damentais. Ao lembrarmo-nos do que é real quando 

estamos na presença do irreal, transformamos milagrosa-

mente um problema ao nível da sua causa. Um milagre 

é uma alteração de perceção do medo para o amor — de 

uma crença naquilo que não é real, para a fé naquilo 

que é. Essa alteração de perceção muda tudo.

É na nossa capacidade de pensar em algo de forma 

diferente que reside o poder de o tornar diferente. O pensa-

mento miraculoso não representa um estado de negação, 

pelo menos não no sentido tradicional. Não representa 

o pensamento mágico de simplesmente desviar o olhar 
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de uma coisa horrível e fingir que ela não existe. Quando 

muito, é um estado de negação positiva: olhar para uma 

coisa e saber que se, definitivamente, só o amor é real, 

nada mais poderá ter um efeito definitivo. Aquele que 

opera milagres não desvia o olhar das ilusões do mundo 

mortal, mas olha através delas, invocando deste modo 

um mundo que está para além disso. O objetivo deste 

livro não é negar os nossos problemas económicos, mas 

sim transcendê-los. Trata-se de perceber que as ilusões 

— por mais enraizadas que possam estar no mundo tridi -

mensional — não podem subsistir perante o amor.

Através da autoridade do pensamento amoroso, é-nos 

dado o poder de transformar em amor qualquer situação 

que não seja amor, começando por pensar nela de forma 

diferente. Podemos fazê-lo quando identificamos a nos-

sa própria falta de amor e estamos dispostos a libertá-la. 

Pensar deste modo — o que umas vezes é fácil e outras 

vezes não — é o hábito mental dos que têm uma «mente 

que cultiva milagres».

Deus colocou nas nossas mentes um Mestre Interior 

que está autorizado a ajudar-nos a atravessar a ponte que 

vai do medo ao amor quando temos dificuldade em fazê-

-lo sozinhos. O Mestre Interior é denominado de várias 

formas, desde o Consolador, a Jesus ou Espírito Santo. 

Seja qual for o nome que lhe dermos, não pode ser evo-

cado em vão. Os milagres são uma intervenção divina de 
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um sistema de pensamento que está para além do nosso, 

trazendo luz interior para um mundo obscurecido.

E os milagres são invocados através da convicção. 

A convicção pode ser vista como um músculo compor-

tamental que nos dá forças para ver além das aparências 

e que invoca as possibilidades que ali residem. Com a 

ajuda de Deus, o nosso véu particular mundano de ilusão 

— quer assuma a forma da bancarrota, da recessão ou 

qualquer outra forma de medo — é levantado e consegui-

mos ver para além dele. Seja qual for o nosso problema, 

a sua forma ou dimensão, existe um campo infinito de 

possibilidades milagrosas que espera pela nossa abertura 

de espírito e amor. Segundo Um Curso em Milagres, «Os 

milagres acontecem naturalmente enquanto expressões 

de amor.» Este livro trata de dinheiro, milagres e amor.

Algumas pessoas poderão ler este livro e dizer: «Ai 

sim? E então e as crianças que morrem à fome em África? 

São pobres porque a sua consciência não está alinhada 

com o amor?» Gostaria de aproveitar esta oportunidade 

para responder a essa questão.

As crianças que morrem à fome em África não são 

pobres porque a sua consciência não está alinhada com 

o amor; são pobres porque a nossa consciência não está 

alinhada com o amor. Existem mil milhões de pessoas no 
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mundo que vivem em «pobreza extrema» — isto é, com 

menos de um euro por dia. Existem mais mil milhões 

que vivem com menos de um euro e meio por dia. Con-

tudo, isto não constitui uma «exceção» à regra de que o 

amor repele o medo. Pelo contrário, é uma falta de amor 

coletiva por parte das nações avançadas do mundo que 

nos permite aceitar a realidade da pobreza extrema, afas-

tando assim uma solução milagrosa. Quando, coletiva-

mente, fizermos do amor a nossa prioridade — tornando 

os valores humanitários e não a economia a curto prazo 

o princípio pelo qual a civilização humana se organiza 

— então, a situação poderá, de facto, mudar milagrosa-

mente. De acordo com o economista Jeffrey Sachs, seria 

possível erradicar a pobreza em dez anos com cem mil 

milhões de dólares (um sétimo do orçamento anual dos 

Estados Unidos para a defesa militar).

Aqueles que estiverem interessados em criar vonta-

de política para pôr fim aos piores flagelos da fome e da 

pobreza, poderão visitar o sítio www.results.org. Que o 

amor prevaleça entre todos nós.
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CAPÍTULO 1

A LEI DA RECOMPENSA DIVINA

Há pessoas que entram numa sala e parecem ter a 

palavra «vencedor» escrita na testa. Não sabemos 

necessariamente qual é o seu segredo, mas gostávamos 

de saber. Terá sido a programação que receberam na 

infância? Os conhecimentos da família? Algum talento 

extraordinário?

Existem tantas pessoas bem-sucedidas no mundo 

como razões para o sucesso. No entanto, existe uma es-

pécie de abundância material que provém de um carisma 

que parece não ser deste mundo, uma sensação de magia 

que algumas pessoas trazem consigo como se fosse uma 

aura do destino. Podem ter tido ou não experiências pas-

sadas que normalmente associamos ao sucesso material; 

é quase como se o seu sucesso viesse de outra coisa.
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Este livro é sobre essa «outra coisa» e sobre o poder 

que ela não dá. É sobre uma zona espiritual que não tem 

nada que ver com os sítios onde estivemos, como fomos 

educados ou se recebemos educação, ou se até agora fo-

mos bem-sucedidos ou falhámos redondamente. É sobre 

o derradeiro sucesso e perfeição de Deus, um potencial 

que existe em todos nós quer se tenha manifestado ou não 

e que, no entanto, está sempre disponível para se expressar 

integralmente. Cada um de nós tem em si a manifes-

tação dessa perfeição, pois é isso que somos.

Ao alinhar-se com pensamentos de amor 
infinito por si e pelos outros, consegue 

dominar as formas de pensamento 
mais baixas do mundo.

Este caminho não é tanto um substituto para qualquer 

trajetória mundana para o sucesso, mas antes um cami-

nho interno que informa todos os outros. É uma trajetória 

para a abundância material através de meios imateriais e 

um conjunto de chaves espirituais para o poder terreno. 

Os caminhos do espírito não são caminhos de sacrifício, 
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mas antes uma forma de se abrir plenamente aos esplen-

dores do universo.

Os esplendores estão lá. Só estão à espera que os 

aceite. Segue-se uma explicação do que são, como fun-

cionam e como pode aceder a eles.

O universo está desenhado para funcionar a seu fa-

vor. O mundo não é uma expressão gigante, insensível e 

aleatória de processos biológicos, mas antes um reflexo 

vivo e pulsante de amor por todas as coisas vivas. O pró-

prio universo é milagroso.

Claro que não tem de acreditar nisto. Poderá não sentir 

minimamente que assim seja.

Mas não é por acaso que se chama «boas notícias» às 

leis espirituais. A verdade espiritual está sempre a fun-

cionar, além do que os olhos conseguem alcançar. Des-

creve um «outro mundo» invisível que existe num reino 

que está para além das nossas circunstâncias mortais.

A nossa interação com o mundo espiritual é regida pe-

los nossos pensamentos. Quando conhecemos esta verda-

de e alinhamos conscientemente os nossos pensamentos 

com ela — por vezes apesar do que sentimos — ativamos 

o seu poder espiritual. Transformamos as nossas circuns-

tâncias mortais quando alinhamos os nossos pensamen-

tos sobre elas com um mundo que está para além deste.
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Se pensa que é um ser à mercê de um universo alea-

tório que não se importa consigo, então vai viver a sua 

vida dessa forma. Se pensa que é um ser à mercê de um 

universo amoroso que se importa consigo, então vai viver 

a sua vida dessa forma.

Independentemente do que se passa na nossa vida, 

escolhemos a forma como pensamos sobre ela. E a maior 

dádiva que nos damos a nós próprios é muitas vezes a 

nossa disponibilidade para alterarmos a nossa mente. 

Apesar do que poderá parecer a situação mais triste e 

delicada, temos o poder de acreditar que há outra pos-

sibilidade, que as coisas podem mudar, que pode acon-

tecer um milagre.

Esta simples alteração na forma como pensamos pode 

fazer toda a diferença para o que vai acontecer em se-

guida. A forma como pensamos liberta um número infi-

nito de possibilidades que não poderiam ter acontecido se 

não tivéssemos acreditado que eram possíveis. É esse o poder 

que os nossos pensamentos têm de atrair ou desviar 

acontecimentos milagrosos.

O livre-arbítrio significa que pode pensar aquilo que 

quiser. No entanto, não pode tornar falso o que é verda-

deiro nem tornar verdadeiro o que é falso. O universo 

importa-se de facto consigo. O universo está desenhado 

para funcionar a seu favor. E o universo é capaz de trans-

formar milagrosamente qualquer situação de rutura ou 
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carência. Apesar do que aconteceu na sua vida, o univer-

so é capaz e está preparado para o confortar e consertar 

tudo.

Saiba que é amado e que o seu propósito é amar. Uma 

mente cheia de amor infinito tem o poder de criar pos-

sibilidades infinitas. Nós temos o poder de pensar de for-

mas que refletem e atraem todo o amor do mundo. Esta 

forma de pensar chama-se iluminação. A iluminação 

não consiste num processo em que nos esforçamos para 

a alcançar, mas numa escolha que temos disponível a 

qualquer instante.

A iluminação é a solução para qualquer problema. 

Sempre que estiver numa situação em que pareça estar à 

mercê de forças que não controla, lembre-se de que Deus 

reside na sua mente e de que não existem forças que Ele 

não controle. Deste modo, através do poder Dele dentro 

de si, não existem condições mortais diante das quais 

seja impotente. Sempre que o seu bem está toldado pelas 

aparências de um mundo não amoroso, o universo está 

programado para o retirar dessa condição e devolvê-lo a 

um estado de abundância.

Enquanto expressão da perfeição divina, o universo 

tem a capacidade de se auto-organizar e autocorrigir. Irá 

receber recompensa divina por qualquer carência na sua 

existência material na mesma medida em que a sua men-

te estiver alinhada com o amor. Da substância espiritual 
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virá a manifestação material. Isto não é apenas uma teo-

ria; é um facto. É uma lei pela qual o universo se rege. 

Eu chamo-lhe a Lei da Recompensa Divina.

Tal como existem leis objetivas e discerníveis para 

fenómenos externos, também existem leis objetivas e 

discerníveis para fenómenos internos. A lei da gravi-

dade, por exemplo, não é apenas uma «crença». É verda-

deira quer acreditemos nela quer não. As leis espirituais 

também não são apenas crenças; são descrições da forma 

como a consciência funciona.

Assim que conhecemos esta lei — de que existe uma 

tendência natural do universo para melhorar todas as 

coisas — apoiamo-nos naturalmente nos braços de Deus 

e permitimos que Ele nos levante. Entregamos os nossos 

pensamentos, depois Ele eleva os nossos pensamentos 

e de seguida as nossas experiências mudam.

A questão prática é se escolhemos pensamentos que 

ativam ou desativam a Lei da Recompensa Divina. Ati-

vamo-la com cada pensamento amoroso. Desativamo-la 

quando damos mais credibilidade à realidade e ao poder do 

mundo material do que à realidade e ao poder do amor.

Se as nossas circunstâncias nos fazem cair na ten-

tação de pensar coisas como Não devo ser suficientemente 

bom, Nunca mais vou ter outra hipótese, Isto vai demorar 

séculos a ficar resolvido ou Odeio seja quem for o culpado por 

isto, então os milagres, embora estejam programados na 
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natureza do universo, não conseguem chegar até à nossa 

consciência. A cada pensamento que temos, ou invoca-

mos ou bloqueamos um milagre.

Então, não são as nossas circunstâncias mas antes os 

nossos pensamentos sobre as nossas circunstâncias que 

determinam o poder que temos para as transformarmos.

A Lei da Recompensa Divina aplica-se de igual modo 

a todas as situações, mas neste livro vamos concentrar-

-nos na sua aplicação ao dinheiro ou à falta dele. Numa 

altura de incerteza económica — quando as circunstân-

cias tornam particularmente tentador acreditar na es-

cassez do plano material e não na abundância do plano 

espiritual — a nossa capacidade para pensar de forma 

diferente é a vantagem daquele que opera milagres.

As contas saltam à vista. O dia da execução da hipoteca 

aproxima-se. O crédito está arruinado. Não há empregos. 

E tudo isso traz o caos em muitas frentes. Quem é que 

não precisa de um milagre nessa altura?

Se apenas se identificar com o seu corpo e com a 

realidade deste, e não com o seu espírito e com a reali-

dade deste, poderá ter a tentação de pensar que uma di-

minuição dos seus bens materiais o diminuem enquanto 

pessoa. Mas você não é apenas um ser do mundo mate-

rial; é um ser de espírito ilimitado. E em espírito não existe 

qualquer carência. Não lhe falta nada a si porque há algo 

em falta nas suas circunstâncias.
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Se a sua crença principal for «Falta-me» e se carregar 

essa crença consigo, vai perpetuar subconscientemente 

ou criar circunstâncias que refletem essa crença. Mas as 

suas circunstâncias são totalmente maleáveis: limitam-

-se a refletir as ordens da sua mente.

Independentemente dos limites que existam no seu 

mundo material, a sua verdade imutável é que é um ser 

espiritual ilimitado. Ao lembrar-se disto, invoca a Lei da 

Recompensa Divina.

Você é uma ideia amorosa na Mente de Deus. As cir -

cunstâncias não devem nem precisam de o tentar a acre-

ditar no contrário. O universo enche-o de amor não devido 

ao que fez ou não fez, mas devido à pessoa que é. Pense 

no próprio universo como uma nota pessoal de amor de 

Deus para si. Deus é amor e ao partilhar o Seu amor, 

partilha o Seu poder. Ao alinhar-se com pensamentos de 

amor infinito por si e pelos outros, consegue dominar as 

formas de pensamento mais baixas do mundo.

De um ponto de vista material, a sua situação poderá real-

mente ser desanimadora. Poderá ter sido tratado injus-

tamente, até poderá ter sido traído pelos outros. Poderá 

ter sido você a cometer um grande erro. Seja como for, o 

que importa é aquilo em que pensa agora: está preso ao 

passado ou está a permitir que um milagre aconteça no 

presente? Está a culpar-se a si e aos outros ou a abençoar-

-se a si e aos outros? Está apegado à sua fé na realidade 
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do desastre ou está a abrir a sua mente à possibilidade de 

um milagre? Volte a alinhar os seus pensamentos com 

os pensamentos de Deus e a qualquer instante o univer-

so estará pronto para começar de novo. As leis do tempo 

e do espaço são mais maleáveis do que pensamos.

Os erros e os desvios não devem desencorajar-nos. 

A capacidade de correção faz parte do universo, tal como 

faz parte do funcionamento de um GPS. Se tiver inserido 

uma morada no seu GPS, mas depois for por uma rua 

diferente da sugerida, o GPS cria automaticamente uma 

nova rota. O universo faz a mesma coisa.

Talvez tenha pensado que ia chegar aonde queria em 

termos financeiros quando obtivesse uma certa creden-

cial, um determinado emprego ou realizasse um inves-

timento específico. Mas depois algo aconteceu: a econo-

mia piorou, você ou outra pessoa cometeram um erro. 

A Lei da Recompensa Divina dá-nos a garantia de que o 

universo vai simplesmente criar uma nova rota. Aquilo 

que está em falta vai tornar-se abundante e o que está 

ferido será curado. Os milagres vão surgir naturalmente, 

vindos «do nada» — ou da mente que cultiva milagres. 

Porquê? Porque a perfeição é a sua eterna morada e o 

universo está programado para o fazer regressar sempre 

que se desvia, seja por que motivo for, dos pensamentos 

que o levam e o mantêm lá.

Isto é o quanto é amado.
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