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Autora bestseller e professora mundialmente 
consagrada, Marianne Williamson revela os 
princípios espirituais que nos ajudam a 
ultrapassar dificuldades financeiras ou 
emocionais e a libertar o poder divino da 
abundância e do amor que existe em todos nós. 
Enquanto oradora muito popular, apresenta 
conselhos espirituais em aulas e conferências 
que vão ao encontro do princípio segundo o qual, 
se vivermos a nossa vida com fé e o melhor que 
pudermos, Deus irá trabalhar com o universo 
para nos ajudar a obter tudo aquilo de que 
precisamos. É considerada uma das pensadoras 
inspiracionais mais importantes do nosso tempo.

Saiba mais sobre a autora em
www.marianne.com 

«Um milagre é uma alteração no pensamento, 
uma alteração do medo para o amor. À primeira 
vista, isto soa um pouco ridículo. Como é que 
alterar um pensamento provoca uma mudança 
milagrosa?

Contudo, é precisamente isso que acontece, pois 
cada pensamento que temos ganha forma a um 
determinado nível. Um mero pensamento — 
aparentemente trivial ou até insignificante — 
contém o poder de mover montanhas. E isso
é o mínimo que consegue fazer. Não existe 
nenhum poder mundano — nem dinheiro, nem 
tecnologia, nenhuma empresa ou governo — que 
possa igualar-se em força ao poder que detemos 
simplesmente quando usamos as nossas mentes 
para os propósitos do amor.

Poderá dizer: “Eu amo, eu amo!” E é claro que 
ama. Todos amamos. No entanto, o problema é 
que não amamos apenas. Amamos, mas depois 
retiramos o nosso amor. Amamos, mas depois 
paramos quando isso se torna inconveniente. 

E é por isso que, embora amemos, não detemos 
o poder do amor. Amamos, mas não amamos 
simplesmente. E então amamos, mas não 
operamos milagres.

O objetivo deste livro é ajudar a orientar a sua 
forma de pensar para pensamentos de amor
que vão quebrar os grilhões de medo
que o limitam. Um momento, uma situação,
um pensamento de cada vez fazem-nos evoluir 
para além das formas de pensamento inferiores 
que nos mantêm presos. E ao fazê-lo, passamos 
a ser milagreiros, fazendo milagres para nós
e para o mundo inteiro.»

Maria nne  Wi l l iamson

Marianne W
illiam

son
UM ANO DE MILAGRES

 A Lei da Recompensa Divina

365 Conselhos Espirituais
para Renovar a Sua Vida

Marianne Williamson, autora bestseller mundial, traz-nos em 
Um Ano de Milagres 365 orações, meditações e afirmações 
destinadas a orientar o nosso pensamento e a iluminar o nosso 
caminho. Estas leituras espirituais encorajam-nos a viver dando 
o melhor de nós e, com essa atitude, oferecem-nos a 
capacidade de produzirmos milagres nas nossas vidas.

A autora tem ensinado milhões de pessoas em todo o mundo
a comunicarem com o seu lado divino e a levarem uma existência 
mais feliz e plena através de uma simples lição: a forma como 
pensamos determina a forma como vivemos.
Se mudarmos os nossos pensamentos, podemos mudar a nossa 
realidade. Se pusermos no universo o melhor de nós, ele irá 
reagir apoiando-nos e concedendo-nos milagres que nos 
tornarão mais prósperos.

365 leituras diárias 
que o encorajarão a eliminar da sua vida
o medo, a ansiedade, a culpa e tudo o que

não tenha por base o amor.

Transforme a sua vida
mudando simplesmente
a sua forma de pensar.
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DIA 1

O universo conspira a cada momento  
para me trazer felicidade e paz.

O universo não é aleatório, mas intencional. Reflete a vontade 
de Deus, o Pensamento cósmico que guia todas as coisas para 

uma maior perfeição.
A minha mente do ego — o meu ódio por mim próprio dis-

farçado de amor-próprio — indicar-me-ia sempre o caminho do 
medo, atraindo-me para o pensamento de culpa, o ataque ou a de-
fesa, a perceção de culpa em mim ou nos outros. O seu objetivo é o 
meu sofrimento ou o inferno das minhas próprias ilusões.

O espírito cá dentro conduz apenas à alegria, já que me inspi- 
ra a ver o amor em todos e a possibilidade de milagres inerente a 
todas as coisas. O próprio universo é a escrita de Deus, à medida 
que Ele cria e recria constantemente a perfeição que Ele é. Nessa 
perfeição está o meu verdadeiro ser e dentro do meu verdadeiro ser 
estou feliz e em paz.

Hoje, não serei tentado a deambular pelos trilhos da dor, mas pelo 

contrário vou colocar-me no caminho da alegria e da paz. Que o 

espírito de Deus proteja a minha mente de quaisquer forças de medo 

que desviariam o meu pensamento. Que eu não possa ser iludido 

por uma crença falsa na validade da culpa e do ataque, mas que 

possa antes ser constantemente elevado para as perceções divinas da 

inocência e do amor. Pois aí irei vivenciar a bem-aventurança da 

criação de Deus.
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DIA 2

O perdão  
liberta-me da dor.

Não perdoamos alguém para o seu bem; perdoamo-la em prol 
da nossa própria paz de espírito. Qualquer ataque a outra pes-

soa é um ataque a nós próprios, pois no universo espiritual somos 
apenas um. Aquilo que penso sobre os outros, penso sobre mim. 
Estamos todos unidos na harmonia do amor de Deus. Só o amor é 
real e só o amor tem poder; tudo o resto é uma ilusão mortal.

O perdão é a minha salvação da dor. Se eu acreditar na realidade 
daquilo que «tu me fizeste», então, vou sentir que as consequên-
cias daquilo que me fizeste são reais. Ao «tolerar», vou «superar».  
A questão passa a ser esta: Onde é que deposito a minha fé? 
Deposito a minha fé numa coisa sem amor que alguém me fez 
ou no amor eterno que está para além disso e corrige todas as coi-
sas? Na medida em que retiro o meu apego àquilo que fizeste, vou 
deixar de ser afetado pelo que fizeste. Decidi depositar a minha fé 
noutro sítio. É esse o milagre do perdão.

Poderá ter acontecido algo que carecia de amor na minha vida e 

claro que tenho de processar os meus sentimentos… mas não tenho 

de me render a eles. Devo honrar os meus sentimentos… mas não 

tenho de os arremessar. Mantendo-me na verdade espiritual de que 

apenas o amor é real, desenvolvo a capacidade de suportar a lacuna 

no tempo entre a dor de alguém me ter magoado e o milagre da mi-

nha libertação do sofrimento. Com o passar do tempo, à medida que 

o perdão se torna a minha forma de vida, a própria lacuna deixará 

de existir.
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DIA 3

Não pode existir escuridão  
onde eu trago a luz.

A luz está para a escuridão como o amor está para o medo; na 
presença de um, o outro desaparece. Toda a escuridão na 

minha vida — os medos, neuroses, disfunções e doenças — não 
é tanto um conjunto de coisas mas antes a ausência de coisas. 
Representa não a presença de um problema, mas antes a ausência 
da resposta. E a resposta é o amor. Todas as manifestações de medo 
desaparecem na presença do amor.

Hoje, tomo uma posição contra a escuridão, sabendo que o 
amor me vai salvar das ilusões dolorosas que ocupam a minha 
mente. Ao consagrar a minha mente ao amor e dedicar-me à Luz 
do Verdadeiro Ser, o amor vai expulsar os meus medos e a luz vai 
expulsar toda a escuridão.

Não é o amor que me é dado pelos outros, mas apenas o amor que 

eu próprio ofereço que me vai salvar hoje do sofrimento. Trago à 

memória qualquer pessoa a quem tenha negado amor ou perdão ou 

qualquer situação relativamente à qual tenha negado fé em milagres 

e entrego tais pensamentos para serem curados.
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DIA 4

Deus vai comigo para todo o lado,  
pois Deus está na minha mente.

Deus não está fora de mim, mas vive dentro do meu coração. 
Ele vive na minha mente, tal como eu vivo na Dele. Não há 

nada que eu possa fazer e sítio nenhum onde possa ir que me pos-
sa separar de Deus.

Acreditar numa separação entre mim e Deus é algo que está no 
cerne de todos os meus problemas. Pois tal separação não existe. 
Eu não estou só, pois Deus está sempre comigo.

Não há problema nenhum que Deus não possa resolver. Ele 
guia-me até ao pensamento e à ação corretos, sempre que peço.  
Ele aparta todas as águas e acalma todas as tempestades através 
do Seu espírito que vive dentro de mim.

Independentemente do que viva hoje, não devo ter medo. Pois Deus 

é todo-poderoso e Deus está aqui. Eu nunca estou separado d’Aquele 

que me criou. Não há nada que eu possa fazer que O leve a virar-me 

a cara. Deus ama-me e vela por mim, e estou totalmente seguro nos 

Seus braços.
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DIA 5

PARA REFLETIR

Sobre o Milagre da Entrega

Deus conhece os nossos recantos sinuosos que precisam de 
ser endireitados, as feridas no nosso coração que apodrecem 

durante anos sem sarar, as peças quebradas das nossas vidas que 
parecem não ter conserto. E Ele, que é o autor de milagres, tem um 
desejo infinito, bem como poder, de os curar a todos.

A certa altura, já não interessa tanto saber o que nos levou a ser 
de uma certa forma. Até admitirmos os nossos defeitos de caráter 
— e assumirmos a responsabilidade pelo facto de, independente-
mente de onde os adquirimos, eles agora serem nossos — o próprio 
Deus não tem poder para os curar. Podemos falar durante horas 
com um psicólogo sobre como a nossa relação com a Mãe ou o 
Pai nos fizeram desenvolver um certo traço de comportamento, 
mas isso por si só não vai fazê-lo desaparecer. Dar-lhe um nome, 
entregá-lo a Deus e pedir-Lhe para o retirar — esse é o milagre da 
transformação pessoal. Não vai necessariamente desaparecer num 
instante, mas terá os dias contados. O remédio está na sua corrente 
sanguínea psíquica.
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DIA 6

No universo espiritual,  
só o amor é real  

e nada mais existe.

Embora as aparências do mundo tridimensional me queiram le-
var a acreditar na falsa crença de que há forças mais poderosas 

do que a vontade de Deus, na verdade só o amor é o reino, o poder 
e a glória. Os meus sentidos físicos são ferramentas úteis, mas não 
são os árbitros da derradeira verdade. Só o amor no meu coração é 
conhecedor de todas as coisas.

O mundo treinou-me para acreditar nas ilusões do medo e da 
separação e para desacreditar na verdade que está para além de-
las. Hoje, assumo uma posição em favor da verdade, enquanto 
estendo as minhas perceções para além daquilo que os meus sen-
tidos me revelam, até àquilo que sei no meu coração ser verdade. 
Comprometo-me com a tomada de consciência de que só o amor é 
real e reconheço a derradeira inexistência de qualquer outra coisa. 
Deste modo, ganho o poder de um milagreiro, um canal para Deus 
na Sua vontade de que apenas o amor prevaleça.

Seja qual for a situação em que me encontre hoje, vou lembrar-me 

de que só o amor é real. Não me deixarei emboscar por falsas apa-

rências. Quando não consigo encontrar o meu caminho para a ver-

dadeira visão, rezo para me lembrar de que as falsas aparências não 

têm poder diante da vontade de Deus. Rezo para que a minha visão 

interior seja aberta ao amor que reside em todas as coisas.
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DIA 7

Não podemos salvar o mundo  
sem a ajuda de Deus,  

mas Ele não pode salvar o mundo sem a nossa.  
Nós precisamos do amor Dele;  

Ele precisa das nossas mãos e dos nossos pés.  
Hoje, dou-Lhe os meus.

Um amor que paira sobre a terra, por mais bem-intencionado 
que seja, não chega para salvar o mundo. É um coração de 

boa vontade e o amor encarnado que contêm a autoridade milagro-
sa para transformar as trevas em luz.

Deus não pode fazer por nós aquilo que não consegue fazer 
através de nós e hoje rezo para que Ele trabalhe através de mim. 
Que eu possa ser usado para um propósito superior quando Lhe 
entrego as minhas mãos e pés, os meus pensamentos e compor-
tamento. Que estes possam refletir o Seu amor. Que os anjos me 
guiem para que eu possa fazer a parte que me cabe para ajudar a 
curar o mundo.

Hoje, é um dia de entrega, já que persigo não os meus próprios obje-

tivos, mas o único objetivo de Deus. Que o meu coração possa estar 

tão aberto e a minha alma tão suave que eu seja um canal para 

todas as coisas boas. Que me seja revelado onde ir, o que fazer, o 

que dizer e a quem, para melhor O servir. Que me lembre a cada 

momento de rezar: «Querido Deus, por favor usa-me.» Pois então 

assim será.
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DIA 8

O universo sabe como organizar-se.  
Hoje, afasto-me e deixo  
que ele venha até mim.

A organização divina é inerente a todas as coisas. O plano mais 
abrangente não é para eu saber nem para eu criar; é simples-

mente para eu seguir. Tal como uma célula contém uma inteli-
gência natural através da qual promove o funcionamento saudável 
do corpo, eu também tenho inteligência natural que promove o 
desenrolar perfeito da minha vida. A minha inteligência natural é 
amor e enquanto me mantiver fiel a isso e apenas a isso, todas as 
coisas boas, verdadeiras e pacíficas virão até mim.

Não posso usar os meus dedos para criar um padrão com aparas de 

aço; só posso fazê-lo usando um íman. Esse íman é o amor dentro  

de mim, atraindo naturalmente os acontecimentos mais positivos 

para mim e para os que me rodeiam. Hoje, não vou caminhar à 

frente do amor. Pelo contrário, vou confiar que enquanto permane-

cer satisfeito dentro do meu coração, o universo vai encontrar auto-

maticamente uma forma de me elevar e de me trazer paz.
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DIA 9

Hoje, alinho-me com a vontade  
de um universo que ama.

O universo não é aleatório, mas intencional; enquanto reflexo 
da Mente divina, destina amor e felicidade a todas as coisas 

vivas. A questão que me quero colocar em qualquer situação é: 
«Estou alinhado com a vontade do universo?»

Se estiver apenas a perseguir os meus próprios objetivos; se es-
tiver a culpar alguém ou a viver no passado; se estiver a competir, 
mas não a colaborar — então, não estou alinhado com um univer-
so amoroso. Em vez disso, escolho um caminho milagroso. Entro 
em cada situação com apenas uma intenção: ser um recetáculo de 
amor e uma bênção para o que me rodeia. Que todas as pessoas 
que eu encontre ou em que sequer pense recebam o meu amor.

Não tenho de me preocupar a pensar se o universo deseja o meu 

bem supremo, pois deseja o bem supremo de todas as coisas vivas.  

O tear divino está sempre a tecer. Eu sou uma linha na tapeçaria 

eterna da criação dourada de Deus, nem mais nem menos do que 

qualquer outra pessoa. Aceitar isto permite-me descansar na sabe-

doria consistente de ser abençoado. Sentirei esta bênção ao escolher 

abençoar os outros.

miolo_Um Ano de Milagres_v6.indd   21 20/10/14   10:49



22

DIA 10

PARA REFLETIR

Sobre Tornar-se Quem É

Onde quer que tenha estado e seja o que for que tenha feito até 
agora, toda a sua vida se preparou para este momento. Agora 

é a altura de avançar para a sua grandiosidade, uma grandiosidade 
que nunca poderia ter alcançado sem passar exatamente pelas coi-
sas por que passou. Tudo o que viveu aconteceu em proveito de se 
tornar quem é. Por mais baixo que tenha descido, em Deus não há 
limites para o quanto pode subir agora. Não é tarde demais. Não 
está demasiado danificado. De facto, está melhor do que pensa.
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DIA 11

Hoje,  
escolho a felicidade.

As circunstâncias da minha vida podem ter altos e baixos, pois 
o mundo mortal é mutável. Contudo, o mundo imortal é imu-

tável, pois aí existe apenas amor. Construo a minha casa na rocha 
do mundo imortal. Hoje, escolho apenas pensamentos imortais.

Estendo a minha perceção para além do que os meus sentidos 
apreendem, para aquilo que o meu coração sabe ser verdadeiro. 
Retiro a minha crença de que preciso que alguém ou alguma coisa 
sejam outra coisa para além do que são para eu poder estar em 
segurança. Sei que onde quer que o medo se expresse, o amor aca-
bará por prevalecer. Por conseguinte, não preciso de temer, nem 
de chorar, nem de desesperar. Na medida em que vejo o que é real-
mente verdadeiro, vejo apenas motivos de felicidade.

A felicidade é a escolha que faço hoje. Não depende das minhas 

circunstâncias, mas do meu estado de espírito. Entrego a Deus 

quaisquer hábitos emocionais que me conduzem ao caminho da 

infelicidade e rezo por orientação para alterar os meus pensa-

mentos. Ao cultivar os hábitos da felicidade, atraio as pessoas e 

situações que correspondem à sua frequência. Sorrio mais vezes, 

faço elogios mais vezes, agradeço mais vezes e estou contente mais 

vezes. Pois esta é a minha escolha hoje.
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DIA 12

Entrego os meus medos  
e fardos a Deus.

Não preciso de trazer para o meu dia os fardos da minha exis-
tência. Ao invés, entrego-os nas mãos de Deus. Sei que me 

serão retirados, pois aquilo que eu coloco no altar na minha mente 
é depois alterado na minha vida.

Quando não sei o que dizer ou fazer, Ele que está vivo dentro de 
mim vai iluminar o meu pensamento e guiar as minhas palavras. 
Quando uma possível consequência me enfraquece de medo, vou 
sentir os braços Dele a envolver-me. E quando a estrada parecer 
solitária e comprida diante de mim, saberei que não estou sozinho.

Querido Deus,

Por favor, afasta de mim os fardos que carrego.

Por favor, eleva o meu pensamento e produz um milagre.

Envia uma onda de amor para dissipar o meu medo.

E assim é.

Ámen.
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DIA 13

Hoje, expio os erros  
do meu passado.

Embora tenha cometido erros, lembro-me hoje que Deus é in-
finitamente misericordioso. Estou disposto a expiar os meus 

erros e a emendá-los de forma apropriada, para que a misericórdia 
de Deus me seja revelada. Rezo por perdão, para que o meu cora-
ção possa ficar livre de vergonha e de culpa. Sei que sou um filho 
perfeito de Deus e que isso em nada é diminuído pelos meus erros.

Deus não me vê como alguém cuja culpa pede um castigo, mas 
como alguém cujos erros pedem correção. Ao virar-me para Ele e 
admitir os meus erros, expiando genuinamente no meu coração 
qualquer dano que possa ter causado aos outros ou a mim mesmo, 
o poder milagroso da Expiação é libertado em meu nome. Ser-me-á 
dada uma oportunidade de começar de novo; as muitas vezes que 
possa ter caído são as mesmas vezes que Ele me levanta. Pois é 
assim a misericórdia magnífica de Deus.

Expio no meu coração os erros que cometi: a imprudência e a irres-

ponsabilidade, a preguiça e a desonestidade, o dano que causei a 

mim ou aos outros. Rezo por aqueles que possa ter magoado e peço 

que eles sejam curados de qualquer dor que eu lhes possa ter causa-

do. Prometo ser uma pessoa melhor agora, para poder levantar-me 

onde antes caí e brilhar onde permaneci na escuridão.
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DIA 14

A santidade do presente  
liberta-me da dor de ontem.

Cada momento revela o amor infinito de Deus. Ao viver no 
presente, estou livre e em segurança. Nada me pode manter 

preso ao passado, exceto os meus pensamentos.
Perdoo-me a mim e aos outros por quaisquer erros que tenha-

mos cometido antes deste momento. Escolho não arrastar o fardo 
do meu passado para a terra prometida de cada novo dia. Estou 
aberto aos milagres que o presente oferece como a sua prenda para 
mim no eterno agora.

Entrego o meu foco no passado para poder viver plenamente no pre-

sente. Que a minha mente não vagueie para a escuridão de outrora, 

mas seja antes preenchida com a luz do agora. Que o meu coração 

possa ser aberto ao conhecimento de que qualquer coisa é possível a 

qualquer momento e que o próprio Deus não é travado pelos medos 

ou erros de ontem. Perdoo o que foi e aceito o que é. Estou em paz na 

santidade deste instante e liberto tudo o resto.
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DIA 15

PARA REFLETIR

Sobre Viver com Aquilo Que É

Não é mais do que um hábito mental idealizar outro tempo, 
outra condição, outra realidade. É simplesmente uma forma 

de evitar a realidade das nossas vidas neste momento. E ao evitar 
a realidade das nossas circunstâncias atuais evitamos os milagres 
que estas oferecem. Todos fazem isto porque é assim que funciona 
a mente do ego. Mas podemos enfraquecer este hábito contrapro-
ducente e cultivar uma perspetiva mais verdadeira: que onde quer 
que estejamos seja o sítio perfeito e seja qual for a hora, agora é 
a hora perfeita. Isto não significa que não possamos ou devamos 
melhorar as coisas, especialmente nós próprios. Mas remoer no 
pensamento de que se ao menos estivéssemos noutro local as coi-
sas seriam melhores é uma forma infalível de provocar dor.
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DIA 16

Hoje,  
aceito-me tal como sou.

Quem Deus criou é divinamente perfeito e isso inclui-me a 
mim. Cometi erros pelos quais me redimo, mas eu não sou 

os meus erros. Que hoje eu possa ser quem sou chamado a ser, 
para que os meus pensamentos e ações glorifiquem o amor.

Dentro do meu coração, tal como dentro de todos os corações, 
existe a luz de um criador divino. E é isso que eu sou. Nada do que 
eu fiz ou que os outros tenham feito; nada que eu tenha pensado 
ou que os outros tenham pensado pode diminuir a luz que mora 
dentro de mim. Rezo para ver a perfeição nos outros, para que 
possa vê-la em mim mesmo. Rezo pela força para perdoar todos os 
outros, para que possa perdoar-me a mim mesmo. Rezo pelo poder 
de amar todos os outros, para que possa amar-me a mim mesmo.

Hoje, não serei tentado por uma falsa humildade que afirmaria que 

não sou suficiente. Na verdade, sou o suficiente, tal como todos são. 

Que nem os meus pontos feridos, nem as minhas fraquezas, nem 

os meus erros do passado possam toldar a luz que mora dentro de 

mim. Que antes possa aceitar-me com a compaixão carinhosa que o 

próprio Deus me mostrou. Ele recria a cada momento a oportunida-

de de eu brilhar. Através Dele, por Ele e por causa Dele, eu consigo.
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DIA 17

Seja qual for o problema,  
a solução é amor.

Só existe um problema e uma solução. Todos os problemas são 
um desvio do amor e todas as soluções um regresso a ele.

Sejam quais forem os problemas que enfrentar hoje, vou pro-
curar respostas dentro de mim. Vou procurar no meu coração qual-
quer falta de amor… falta de perdão… falta de aceitação do meu 
irmão ou de mim. Serei depois elevado para um local iluminado, 
onde a sabedoria e a verdade me guiarão. Aí, encontrarei as respos-
tas que procuro.

Querido Deus,

Que hoje eu não seja tentado

A colocar a culpa sobre os outros.

Eu próprio sou a fonte da minha cura,

Tal como quando permito que Tu me faças mudar de ideias.

Que o Teu espírito me guie para um local melhor,

Para que os problemas possam desaparecer.

Ámen.
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DIA 18

O único caminho  
que me é pedido para controlar  

é o meu próprio.

Hoje, resisto a todas as tentações para julgar como penso que 
os outros se deviam comportar. Não posso conhecer as for-

ças mais profundas que operam dentro do coração de ninguém.  
A minha salvação vem de aceitar todas as pessoas, sem as julgar 
ou controlar.

Rezo para que quando estiver tentado a falar ou agir sem cari-
dade, que o espírito de Deus corrija os meus pensamentos. Rezo 
para ser um instrumento do amor através do qual as pessoas se 
lembram da sua inocência, não um instrumento de culpabiliza-
ção que os lembra da sua culpa. Faço isto por mim, para que eu 
também possa ser libertado de sentimentos de culpa que de outro 
modo me limitariam.

Não me cabe fiscalizar o caminho de ninguém, saber o que é certo 

ou errado para os outros ou tentar controlar o comportamento deles. 

A minha salvação reside na profunda aceitação das pessoas exata-

mente como são para que eu possa conhecer a paz interior que tal 

aceitação traz. Ámen.
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DIA 19

O meu verdadeiro eu  
é um ser de luz e amor.  

Que hoje eu seja o meu verdadeiro eu.

Hoje, lembro-me de quem sou verdadeiramente. Eu sou um fi-
lho de Deus, criado imutável e divinamente perfeito. Embora 

tenha cometido erros e possa certamente vir a cometer mais, aceito 
que nos meus momentos de erro o espírito dentro de mim perma-
nece inocente e puro. Perdoo aos outros as suas transgressões para 
que me possa sentir perdoado pelas minhas, pois todos nós somos 
luz e todos nós somos amor.

Hoje, resisto à tentação de me castigar ou sabotar. Todos os er-
ros são uma traição do eu e hoje honro a bondade que é a natural 
ao meu ser. Resisto a qualquer projeção mundana sobre mim de 
que sou menos do que o filho perfeito de um Deus plenamente 
amoroso. Deste modo, sou capaz de celebrar e desfrutar verdadei-
ramente da minha vida.

Hoje, vejo além do filtro da minha vergonha e culpa, para a aceita-

ção de que nada do que alguma vez fiz ou poderei vir a fazer pode 

diminuir a verdadeira luz do meu ser. Deus criou-me eternamente 

inocente e dentro do meu espírito é assim que permaneço. Tendo 

expiado os meus erros, estou livre para me recordar que o espírito de 

Deus está sempre vivo dentro de mim.
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DIA 20

PARA REFLETIR

Sobre a Promessa do Presente

O ser eterno reside na eternidade e a eternidade cruza-se com 
o tempo linear apenas num ponto: o presente. Quem você é 

neste momento é, por conseguinte, quem você é verdadeiramente. 
E isso é o próprio amor. A partir desse ponto essencial de existên-
cia perfeita, recriada por Deus a cada instante, os milagres fluem 
naturalmente. O amor interrompe o passado e abre o futuro a no-
vas probabilidades. Seja quem for, seja novo ou velho, no presente 
todas as coisas são possíveis.
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DIA 21

A negatividade envenena a minha mente  
e a positividade revigora-a.

Tenho a escolha de me unir à escuridão do mundo, aos seus 
julgamentos mesquinhos e à culpa constante. Quando o faço 

injeto a minha psique com veneno e hoje escolho uma mente sau-
dável.

Substituo toda a negatividade por uma atitude positiva com que 
procuro encontrar e articular o bem em cada coração. Se discordar, 
discordarei com honra. Se debater uma questão, debaterei com 
respeito. Se tiver de estabelecer um limite em nome da justiça, fá-
-lo-ei honrando a dignidade de todos.

Não vou continuar a ser descuidado com o funcionamento da mi-

nha mente. Em vez disso, vou usá-la tal como foi criada por Deus 

para ser usada, como um canal para o amor e uma porta para a 

paz. Que todos possam, incluindo eu próprio, sentir a ternura da 

minha aprovação e não a brusquidão da minha indelicadeza.
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DIA 22

Hoje, dedico o meu trabalho  
à promoção de todas as coisas boas.

Quer seja pago ou não, quer esteja a trabalhar no mundo ou a 
plantar o meu próprio jardim, dedico o que quer que esteja  

a fazer hoje à elevação de todas as coisas. Que a atividade da minha 
mente e o trabalho das minhas mãos esteja ao serviço da cura do 
mundo.

Hoje, lembro que há apenas um trabalho: ser quem sou capaz 
de ser, fazer o que sou capaz de fazer para tornar o mundo um 
local melhor. Que a minha vida possa servir algo maior do que eu 
mesmo, que eu possa sentir a alegria de ser usado.

Querido Deus,

Hoje, dedico tudo o que sou e tudo o que tenho,

Para que o amor me possa usar como uma fonte para o seu poder.

Ilumina a minha mente e aumenta a minha compreensão,

Refina a minha personalidade e aprofunda as minhas capacidades,

Para que tudo o que eu faça possa glorificar

A Tua presença no mundo.

E assim é.

Ámen.
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DIA 23

Hoje, reconheço o milagre  
em todas as coisas.

Quantas vezes não reparo nos milagres à minha volta ou honro 
toda a bondade que me é dirigida ou me permito aceitar ple-

namente o bem que existe na minha vida? Hoje, lembro que cada 
dia é precioso, cada coração leva dentro de si o espírito de Deus e 
cada acontecimento contém a plataforma para um milagre. Que 
hoje eu não seja cego a quão fabulosa a vida é.

Que desapareçam os dias em que tomei todas as bênçãos na 
minha vida como certas. Que os meus olhos estejam abertos para 
eu ver mais beleza; que os meus ouvidos estejam abertos para po-
der ouvir a verdade; que o meu espírito esteja aberto para eu poder 
sentir o toque carinhoso de Deus.

Hoje, vejo através de um par de olhos diferente, para poder reconhe-

cer os milagres à minha volta. Vejo a centelha de luz que rodeia to-

das as coisas e a ânsia de amor que existe em todos. Vejo a inocência 

além de toda a culpa e o amor além do medo. E assim renasço na 

verdade de quem eu sou.
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DIA 24

Eu permaneço na paz,  
sabendo que Deus está aqui  

e que Deus é bom.

Às vezes procuro Deus, embora Deus esteja na minha mente. 
Às vezes espero pela verdade, quando a verdade está no meu 

coração. E às vezes permito que as aparências do mundo toldem a 
virtude de Deus.

Mas não hoje. Hoje, sei que não tenho de fazer nada e não preci-
so de ir a lado nenhum para sentir o amor de Deus. Pois onde quer 
que esteja, mais perto do que o meu fôlego está o próprio Deus 
com os seus braços a envolverem-me. Estou em segurança com 
este conhecimento. Sou abençoado por aquilo que sei.

Que eu não seja tentado pelas trevas do mundo a pensar que Deus 

desapareceu, nem seja levado a pensar no mundo de forma a algu-

ma vez duvidar do poder do amor. Deus está aqui, o amor é real e 

eu estou em segurança. Sei estas coisas e não me esquecerei. E assim 

é. Ámen.

miolo_Um Ano de Milagres_v6.indd   36 20/10/14   10:49



37

DIA 25

PARA REFLETIR

Sobre Dizer Sim a Novos Começos

As nossas células reagem aos pensamentos que temos. A cada 
palavra, silenciosa ou proferida, participamos no funciona-

mento do corpo. Participamos no próprio funcionamento do uni-
verso. Se a nossa consciência se torna mais leve, então o mesmo se 
passa com tudo o que está dentro de nós e à nossa volta. Isto signi-
fica, evidentemente, que a cada pensamento podemos começar a 
recriar as nossas vidas. Ao dizer sim a novos começos, começamos 
a produzi-los.
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