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A prosperidade é um sentimento de 

abundância; de que nós temos direito 

a uma vida abundante. Somos filhos 

de um Pai rico, que nos ama e deseja 

que nós tenhamos acesso a todas as 

suas dádivas. 

 

A prosperidade é felicidade, alegria e 

paz, fé, sabedoria; é estar sintonizado 

com o  fluxo do Universo. 



Em João 16:15, nós lemos: “Tudo 

o quanto o Pai tem é meu.” 

A riqueza de Deus está em ideias divinas que nós 

recebemos da nossa mente crística, o nosso Santo Cristo 

Pessoal. Temos a responsabilidade de implementar estas 

ideias para trazê-las em manifestação na matéria.  

Devemos pedir ao Pai, em nome do Cristo, tudo de que 

necessitamos.   



Somos responsáveis pela manifestação de uma vida abundante. E essa 

responsabilidade envolve uma reflexão sobre a nossa vida, sobre o perdão 

por nossas faltas e afastamento do nosso eu divino, pela descrença no poder 

de Deus, pela nossa baixa autoestima, pelo descrédito que temos do nosso 

valor, pelas desarmonias em nossos corpos e por muito mais. 



Deus se deleita com a sua criação e concebeu 

padrões de perfeição e abundância para seus 

filhos. Precisamos compartilhar desses anseios 

de Deus e de Sua intenção, que foi conceder às 

nossas almas o uso absoluto dos talentos 

divinos. Quando fazemos o uso correto dos 

talentos, da luz que nos é concedida, dia após 

dia, e nos empenhamos em multiplicá-los, 

temos acesso ao nosso padrão divino, ao 

plano perfeito da vontade que o Pai delineou 

para todos nós. 

. Precisamos usar bem e multiplicar essa energia, e quanto mais energia possuímos, 

mais energia estará à nossa disposição nos cofres do Céu. 



O mau uso que fazemos da energia, muitas vezes, é aplicado em padrões de 

orgulho e o desenvolvimento de qualidades humanas. Os talentos que podemos 

usar para termos uma vida abundante são energias espirituais, que, como diz 

Mestre Lanto, no livro Inteligência Espiritual, "não deve ser comparado ao talento 

da mente humana. Ao contrário, o talento do qual estamos falando conduz a alma, 

em um salto gigantesco, da mente finita à mente infinita de Deus." 

 



Se possuímos luz e usamos essa luz de forma 

responsável, receberemos mais luz e 

multiplicamos os nossos talentos. A saúde, a fé, 

o carma e os anseios são fatores que governam 

a nossa abundância e a quantidade de energia 

que podemos receber diariamente. Precisamos 

ter determinação em manifestar as virtudes 

crísticas, que auxiliam nossas almas a expandir 

o que é verdadeiro e divino em nós. A cada 

dia, devemos alcançar uma compreensão 

maior através da reflexão diária sobre nossas 

vidas. 

“A vosso Pai agradou dar-vos o reino.” 

 Lc 12:32 



O Salmo 23 é o melhor antídoto para o 

sentimento de pobreza. 

Devemos memorizá-lo e repeti-lo como um 

mantra quando formos tomados de medo e 

ansiedade em relação à nossa abundância.   

O Senhor é o meu pastor: nada me faltará. 

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. 

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, 

Não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o te cajado me 

consolam. 

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha 

cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha 

vida; e habitarei na casa do SENHOR para sempre. 



“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na Minha 

casa, e depois fazei prova de Mim, diz o Senhor dos Exércitos, se Eu não vos abrir 

as janelas do Céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha 

a maior abastança.” Malaquias 3:10 

Acredite que Deus cuidará das suas necessidades 

Se se preocupar, vai cortar o seu suprimento. 

 Acredite que Deus cuidará das suas necessidades, quaisquer que elas sejam. 



Conforme você pagar o dízimo, assim prosperará.  

O pagamento do dízimo é a precipitação do suprimento. 

Mantém o fluxo de luz do espírito para o material. 

O dízimo significa um décimo para Deus e para a sua consciência abundante.  

A lei do dízimo realiza uma antiga aliança entre Deus e o homem.   

Abraão pagou dez por cento do saque da batalha a Melquisedeque, Rei de Salém 

(Gênesis). 

A lei de Moisés – o Senhor exigia um décimo de tudo o que o povo tinha (Levítico 27). 

Se der a Deus dez por cento dos seus bens, Deus multiplicará o que você dá e 

devolverá 100% em bens tangíveis ou bênçãos intangíveis.  



Dízimo: 

  promessa de celeiros cheios 

“Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as 

primícias de toda tua renda; e se encherão os teus 

celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto 

os teus lagares.”  Provérbios 3:9-10  



 Os 10% que o homem 

dá a Deus na forma de 

serviço é o tesouro que 

acumula no Céu. 

 Essa energia é depositada no seu corpo 

causal e o capacita a atrair um momentum 

maior de luz do que sua porção diária habitual. 



 Pague o seu dízimo primeiro, antes 

de pagar as suas contas, e descobrirá 

que, miraculosamente, sobrará dinheiro 

suficiente para pagar as suas contas. 



“De graça recebestes, de graça dai”  

 

esta é a lei da vida abundante. 

O ato de doar cria um vácuo que o Universo 

se apressa em preencher com abundância.  

Pois a natureza abomina o vácuo. 

Essa é uma lei importante para ter em mente. 

Ao oferecer o dízimo, colocamos em ação 

uma sequência de causa e efeito. 



O Arcanjo Miguel nos propôs 

uma maravilhosa troca:  

“Dai-me vossas dúvidas, 

vossos medos, vossos 

questionamentos, e eu 

vos darei minha fé.”  



O Pai diz: 

“Dar-vos-ei tudo o que possuo se me derdes, em 
troca, uma porção de vós e da vossa vontade 
consagrada ao cumprimento do meu plano.”  
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