
Mensagem da Vitadenarium para você 
Trecho extraído do Livro “Um retorno ao Amor” - Reflexões sobre os princípios de "Um 

curso em milagres”.  Autora Marianne Williamson. 

 

Dinheiro 
 “A alegria de não custar nada”. 

 

Faça o que você ama fazer. Faça o que leva seu coração a cantar. E nunca o faça por 

dinheiro. Não vá trabalhar para ganhar dinheiro; vá trabalhar para espalhar alegria. 

Busque primeiro o reino do céu e a Ferrari virá quando tiver que vir. 

 

Deus não tem consciência da pobreza. Ele não quer que você leve uma vida entediante 

nem que tenha uma carreira aborrecida. Ele não tem nada contra as coisas deste mundo. 

“o dinheiro não é um mal; ele não é nada.” Assim como tudo o mais, pode ser usado para 

fins divinos ou não. 

 

Em certa época da vida, tive uma pequena livraria. Um belo dia, um homem entrou e me 

disse que iria me ensinar a ganhar dinheiro. 

_ Todos que entrarem por aquela porta _ ele disse _ representam uma venda em 

potencial. E é isso que você deve repetir mentalmente, sempre que algum cliente entrar 

na loja: venda em potencial, venda em potencial. 

 

O conselho dessa pessoa me pareceu uma forma de exploração. Ele estava me 

aconselhando a ver os outros como instrumento de meu próprio plano. Rezei e recebi as 

seguintes palavras; " A sua loja é uma Igreja." Igreja no sentido esotérico, uma reunião de 

almas. Não é um fenômeno do plano exterior e sim do plano interior. As pessoas não 

entram em seu estabelecimento para que você obtenha algo. São enviadas até ali para 

que você lhes dê amor. 

 

Depois de dizer minha prece e de ter a sensação de que minha loja era uma igreja, 

compreendi que a minha única tarefa era amar as pessoas que entrassem nela. E fiz 

exatamente isso: toda vez que via alguém entrar, eu abençoava a pessoa em silêncio, de 

um jeito ou de outro. Nem todos compravam um livro sempre que entravam, mas as 
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pessoas começaram a me ver como a sua fornecedora de livros. Sentiam-se atraídas pela 

sensação de paz da atmosfera. As pessoas podem não saber de onde vem, mas 

conseguem sentir o amor que é canalizado para elas. 

Fico surpresa quando entro em uma loja e os vendedores são rudes, como se estivessem 

fazendo quase um favor de nos deixar entrar. Atitudes rudes destroem o tecido emocional 

do mundo. Na cidade onde cresci, nós não entramos nas lojas permeadas por esse tipo 

de energia, porque não era bom estar ali. 

 

Quando o objetivo é ganhar dinheiro, a criatividade se torna distorcida. Se eu 

considerasse o dinheiro como o objetivo final de minha carreira no ensino, então teria de 

pensar bem mais sobre aquilo que as pessoas gostam de ouvir e muito menos sobre 

aquilo que eu acho importante dizer. Minha energia teria ficado manchada pelo esforço 

despendido para que todo mundo voltasse no dia seguinte, pela tentativa de vender a elas 

minhas aulas e convencê-las a levar os amigos. Mas se o objetivo de minha carreira é 

canalizar o amor de Deus, então só estou ali para abrir meu coração, meu cérebro e 

minha boca. 

 

Quando trabalhamos exclusivamente pelo dinheiro, nossa motivação é obter, e não dar. A 

transformação milagrosa aqui é a mudança da mentalidade de vendas para uma 

mentalidade de serviços. Até operamos essa mudança, estamos agindo a partir do ego e 

nos concentrando em coisas deste mundo, e não no amor. Essa idolatria nos lança num 

território emocional que nos é estranho, onde estamos sempre com medo. Temos medo 

tanto do fracasso quanto do sucesso. Se estamos mais perto do sucesso, temos medo de 

ser bem-sucedidos. Se estamos mais perto do fracasso, então temos medo de fracassar. 

A questão não é o sucesso ou o fracasso. A questão é a presença do medo e a sua 

inevitabilidade toda vez que o amor se acha ausente. 

 

Como o tudo o mais, o dinheiro pode ser tanto divino como o contrário disso, dependendo 

do fim que nossa mente lhe destina. Temos a tendência a fazer com o dinheiro o mesmo 

que fazemos com o sexo: nós o desejamos mas julgamos esse desejo. E é esse 

julgamento que distorce o desejo, transformando-o numa expressão feia. Justamente 

porque sentimos vergonha de admitir que desejamos tais coisas, possuímos formas 

insidiosas de fingir que não as queremos_ por exemplo condenando nossos desejos 

mesmo quando damos vazão a eles. A perda da divindade está em nós, portanto_ não no 
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dinheiro, nem no sexo. Tanto um quanto o outro são apenas telas brancas, nas quais 

projetamos nossas culpa. 

Assim como a mente receosa é a fonte da promiscuidade e o sexo é tão somente o 

veículo por meio do qual ela  se expressa, assim também acontece com o dinheiro, que 

não é em si fonte da cobiça. A mente é a fonte da cobiça e o dinheiro um dos locais onde 

ele se expressa. Tanto o dinheiro quanto o sexo podem ser usados para fins que podem 

ser divinos e não-divinos. Da mesma forma que a energia nuclear, o problema não é a 

energia e sim o modo como é aplicada. 

 

Nosso julgamento da riqueza é no fundo um complô do ego para se certificar de que 

jamais seremos ricos. Certa vez eu rodava por um bairro grã-fino de Houston e pensei; 

"Essa gente trabalha para imensas empresas multinacionais que oprimem a população do 

Terceiro Mundo todo". Depois interrompi essa linha de pensamento: como é que eu sei 

como toda essa gente ganha a vida, e como é que eu sei o que fazem com o dinheiro? 

Minha atitude moralista, disfarçada de consciência política, era no fundo uma forma a 

forma de meu ego tentar se certificar de que eu nunca teria dinheiro. Aquilo que nós 

mentalmente nos recusamos a permitir aos outros, estamos recusando a nós mesmos. 

Aquilo que abençoamos nos outros, atraímos para nós mesmos. 

 

Quando era mais jovem, acalentava a crença de que sendo pobre, estava de alguma 

forma sendo companheira dos pobres. Por trás desse pensamento, percebo agora, estava 

meu receio de falhar caso tentasse ganhar dinheiro. Acabei me dando conta, muito mais 

do que minha simpatia, os pobres precisam é de dinheiro. Não há nada de divino ou de 

espiritual na pobreza. É muito freqüente vermos gente pobre muito divina e virtuosa, mas 

não é a pobreza que cria a divindade. Conheci alguns ricos extremamente espirituais e 

conheci alguns pobres que estavam bem longe de sê-lo. 

 

A Bíblia diz que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar 

pelo buraco de uma agulha. Isso porque o apego ao dinheiro é uma tentação enorme que 

trabalha para nos desviar do amor. Mas o imperativo moral não é bloquear a entrada do 

dinheiro em nossa vida. O desafio é espiritualizar nosso relacionamento com ele e ver que 

seu único propósito é curar o mundo. Numa sociedade esclarecida, os ricos não terão 

necessariamente menos dinheiro. Os pobres, no entanto, terão bem mais. Ao contrário da 

percepção do ego, o problema não está apenas na distribuição da riqueza, mas também 

 3



na consciência em torno da riqueza. O dinheiro não é escasso. Não é um recurso finito. 

Nós não somos pobres porque os ricos são ricos. Somos pobres porque não trabalhamos 

com amor. 

 

A nós, cabe lembrar que nosso dinheiro é dinheiro de Deus, e que nós queremos ter 

aquilo que ele quer que tenhamos para poder usá-lo da forma como Ele quer que o 

usemos. Deus quer que tenhamos todo o apoio material que puder contribuir para nossa 

felicidade maior. O nosso ego tenta nos convencer de que Deus exige sacrifícios e que 

uma vida de serviços seria uma vida de pobreza. Mas não é o caso. 'Nosso propósito 

nessa terra é ser feliz', e a função do Espírito Santo é nos ajudar a conseguir este 

propósito. Ele nos leva a seja qual for a abundância material capaz de nos apoiar em 

nosso alegre avanço pelo mundo afora, sem nos cingir a ele. 

 

Há muito a fazer para curar o mundo e parte do que é preciso fazer custa dinheiro. Muitas 

vezes o Espírito Santo nos envia dinheiro para executar tarefas que Ele quer que sejam 

cumpridas em Seu nome. Uma atitude responsável em relação ao dinheiro é aquela em 

que estamos abertos ao que vier, confiando que sempre virá. 

 

Ao pedir por milagres, pedimos ao Espírito Santo que removam os obstáculos que nos os 

obstáculos que nos impeçam de receber dinheiro. Esses obstáculos assumem a forma de 

pensamentos como "o dinheiro é impuro", ou "ter dinheiro significa que somos 

gananciosos"; "os ricos são maus" ou "eu não deveria ter mais dinheiro que os meus pais 

tiveram". Ter dinheiro significa que temos mais recursos para empregar outras pessoas e 

curar o mundo. Não existe encanto nem beleza no que se passa numa sociedade onde o 

dinheiro parou de circular. 

 

Um dos princípios a lembrar sobre o dinheiro é a importância de pagar por serviços 

prestados. Se relutamos a conceder aos outros o direito de ganhar a vida, estamos 

relutando em admitir nosso direito de ganha-lá também. Aquilo que damos é o que 

recebemos e aquilo que recusamos é o que nos será recusado. Além do mais, o universo 

não registra a diferença entre roubar uma vasta empresa e roubar uma velhinha. 

O universo sempre apoiará nossa integridade. Ás vezes nossas dívidas são tão grandes 

ou confusas que mesmo munidos da melhor das intenções, o fardo da culpa é tão 

avassalador que colocamos tudo no piloto automático, empurramos as contas para o 
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fundo da gaveta e tentamos esquecer o assunto. Ou mudamos o número do telefone. O 

universo não apoiará essa atitude. Uma grande pessoa não é alguém que nunca levou 

um tombo. Uma grande pessoa é alguém que, quando cai, faz o que é preciso para se 

levantar novamente. De novo, a questão é pedir por um milagre. Não há prisão para 

devedores neste país. Uma vez mais como diz o Curso: "Os milagres são um direito de 

todos, mas antes é necessária a purificação". A pureza do coração cria oportunidades. Se 

você tem dívidas atrasadas, não importa de quanto sejam, escreva uma carta para a 

empresa ou para a pessoa em questão, admita que deve, peça desculpas, caso seja 

apropriado, e comunique que está elaborando um plano de pagamento, a vigorar 

imediatamente. Envie uma quantia qualquer com a carta. Não cave seu próprio fracasso. 

Se não der para mandar quinze dólares por mês, tudo bem. Mande cinco, se é tudo de 

que pode dispor, pedindo recibo. Mas certifique-se de mandar essa quantia regularmente 

e dentro do prazo. Pouco importa se a dívida seja de cinqüenta mil dólares. O Curso diz 

que "não há ordem de dificuldades para os milagres". Não importa qual seja a forma do 

problema ou que tamanho tenha ele, um milagre resolve. Milagres significam que a 

qualquer momento podemos começar de novo. Independente de qual seja o problema, 

contato que tenhamos levado a mente de volta a um estado de graça, o universo nos 

ajudará a por ordem na bagunça e começar de novo. Arrepender-se significa pensar de 

novo. Em todas as áreas, o universo nos apoiará desde que nós os apoiemos. 

 

Quase todos nós temos dificuldades "com" o dinheiro _ desde uma necessidade imprópria 

até um julgamento impróprio sobre ele. Muitos de nós recebemos lembretes categóricos 

sobre o dinheiro durante a infância. Fomos ensinados, verbalmente ou não, de que ele é 

de suma importância, ou de que não tem nada de espiritual, ou então de que é difícil de 

obter, ou ainda de que é a raiz de todos os males. Muitos de nós sentimos medo de que 

os outros não gostem de nós se não ganharmos bastante dinheiro, ou medo de não 

gostem de nós se vivermos a ganhá-lo. O dinheiro é uma área em que precisamos, tanto 

individualmente quanto coletivamente, de uma cura radical de nossos hábitos mentais. 

 

Rezemos. "Querido Deus, eu Lhe entrego todos os meus pensamentos sobre o dinheiro, 

eu lhe entrego todas as minhas dívidas, eu Lhe entrego toda a minha riqueza. Abra a 

minha mente para receber com abundância. Canalize Sua abundância por meu 

intermédio de uma forma que sirva o mundo. Amém." 
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