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RITUAL DE GRATIDÃO 
 

A gratidão faz magia. 

Podes estar num momento de desafio e ativas a energia transformadora da 

gratidão e, de repente, tudo muda. Novas oportunidades surgem. O dinheiro 

aparece como obra da Graça Divina e tudo porque a tua vibração mudou para a 

Gratidão. 

 

A Gratidão pressupõe que aquilo que existe na tua Vida é Bom e que agradeces 

por isso. O que faz com que mais coisas maravilhosas sejam atraídas a ti.  

E é isso que desejas, verdade? 

 

Agora nem sempre é fácil sentir gratidão quando estamos no meio de uma 

tempestade emocional ou quando as coisas não estão a correr como desejamos. 

Eu compreendo-te perfeitamente.  

 

Nestas alturas, lembra-te da questão: “O que será que a Vida quer que eu 

aprenda com isto?”. Solta a emoção, transmute, expressa de forma mais 

autêntica possível aquilo que sentes no teu Diário da Prosperidade e Liberdade 

Financeira e depois, logo imeditamente, sem sequer pensar, avança para o 

Ritual de Gratidão. Isso vai mudar a tua energia na hora e só não funciona se 

precisas de soltar mais emoções contrativas – e lembra-te que não podes 

enganar a Vida!  

 

Por isso se não sentes Gratidão com este Ritual é porque existem emoções 

dentro de ti a aguardar espaço para ser observadas e acolhidas. Com Amor e 

Aceitação acontece a Verdadeira Transformação.  O Ritual de Gratidão é para 

fazer diariamente (sim este é daqueles Rituais que vais querer manter para o 

resto da tua vida!) e sempre que sintas necessário: vais começar com uma 

prática de manhã e outra à noite, mas durante o dia se sentires necessidade, 

podes sempre pensar e agradecer mentalmente. Trata-se de treinar a tua 
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mente e o teu coração a focar-se naquilo que realmente importa na tua vida e 

naquilo que é positivo.  

 

Como diz Tony Robbins: “Where your focus goes, your energy flows” – “Onde 

está o teu foco é para onde vai a tua energia” e tu queres que toda a tua 

energia vá para as coisas maravilhosas da tua vida para que possas atrair mais 

dessa vibração para ti, verdade? 

 

O melhor livro que tive oportunidade de ler sobre Gratidão foi “A Magia” de 

Rhonda Byrne e está tão maravilhosamente explicada a Gratidão que quero 

trazer-te diretamente essa experiência. E aproveitar o Ritual de Gratidão que 

ela ensina para inspirar-te no teu próprio Ritual de Gratidão Diário: o meu é 

muito semelhante ao que ela ensina, apaixonei-me mesmo pelo seu método de 

gratidão! 

Vamos então dividir o Ritual de Gratidão em 2 partes: a 1ª parte de manhã, logo 

ao acordar e a 2ª parte à noite, logo antes de deitar. Imagina o impacto que terá 

na tua vida, começar o dia em gratidão e acabar o dia em gratidão! É assim que 

se criam os milagres!! 

 

Durante esta semana, vais praticar diariamente este Ritual de Gratidão e o meu 

desejo é que te apaixones tanto como eu e mantenhas a tua prática diária 

durante muitos e muitos anos.  

Chegará um momento que não necessitarás fazer a prática escrita, apenas com 

pensar irás ativar toda a vibração da gratidão, mas nesta fase inicial é 

fundamental escrever. Então em que consiste o Ritual de Gratidão, mas palavras 

de Rhonda Byrne? 
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Ritual de Gratidão 

 

Durante a Manhã: 

 

1 - CONTA AS TUAS BENÇÃOS! 

_________________ 

 

“Já deve ter ouvido as pessoas dizerem-lhe para contar as suas bençãos, para dar 

graças por aquilo que tem e, quando pensa nas coisas pelas quais está grato, é 

exatamente isso que está a fazer. No entanto, aquilo de que pode não ter 

apercebido é que contar as suas bençãos é uma das práticas mais poderosas que 

alguma vez pode fazer e que pode modificar-lhe a vida magicamente! 

 

Quando estamos gratos pelas coisas que temos, por mais pequenas que sejam, 

veremos essas coisas aumentarem instantaneamente. Se está grato pelo dinheiro 

que tem, por pouco que seja, verá o seu dinheiro crescer magicamente. Se está 

grato por uma relação mesmo que não seja perfeita, vê-la-á melhorar 

miraculosamente ainda mais. Se está grato pelo seu emprego, mesmo que não seja 

o seu emprego de sonho, as coisas começarão a mudar de modo a que aprecie ainda 

mais o seu trabalho e surgir-lhe-ão todo o tipo de oportunidades profissionais. 

 

Por outro lado, quando não contamos as nossas bençãos, podemos cair na 

armadilha de, sem intenção, contar coisas negativas. Contamos coisas negativas 

quando falamos sobre as coisas que não temos. Contamos coisas negativas quando 

criticamos ou colocamos defeitos nas outras pessoas, quando nos queixamos do 

trânsito, das filas, dos atrasos, do governo, de não ter dinheiro suficiente e do 

tempo. Quando contamos coisas negativas estas aumentam também, mas ainda 

por cima, com cada coisa negative que contamos cancelamos as bençãos que 

vinham a caminho.  
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Já experimentei ambas as coisas – contar as minhas bençãos e contar coisas 

negativas – e posso garantir-lhe que contar as suas bençãos é a única maneira de 

ter abundância na sua vida. 

 

“Mais vale perder a conta ao enumerar as suas bençãos  

do que perder as suas bençãos ao contar os seus problemas.” 

Maltbie D. Babcock 

 

Logo de manhã, ou o mais cedo que conseguir, Conte as Suas Bençãos. Pode 

escrever a sua lista à mão, num computador, ou usar um caderno ou diário especial 

e manter toda a sua gratidão no mesmo sítio. Hoje vai fazer uma lista simples de 

dez coisas pelas quais está grato na sua vida. 

 

Quando Einstein dava graças, pensava no porquê de estar grato. Quando pensar na 

razão para estar grato por uma coisa, pessoa ou situação particular, sentirá a 

gratidão mais profundamente. Lembre-se de que a magia da gratidão acontece 

conforme o grau do seu sentimento! Portanto, para cada ponto da sua lista, escreva 

o motivo pelo qual está grato. 

 

EIS ALGUMAS IDEIAS PARA ESCREVER A SUA LISTA: 

 

 Sou profundamente abençoado por ter ____________________, 

porque __________________________________. 

 

 

 Estou tão feliz e grato por____________________________________,  

porque __________________________________. 
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 Estou verdadeiramente agradecido por__________________________, 

porque __________________________________. 

 

 Do fundo do coração, obrigada por___________________________, 

porque __________________________________. 

 

Depois de terminar de fazer a lista de dez bençãos, volte atrás e leia cada uma 

delas, em voz alta ou para si. Quando chegar ao fim de cada benção, diga a palavra 

mágica três vezes, obrigado, obrigado, obrigado e sinta a gratidão por essa benção, 

tanto quanto conseguir.” 

_________________ 

 

O que eu te sugiro é que substituas a palavra “obrigada” por “grata / grato”, 

tem mais força e uma vibração mais clara.  

 

E agora mãos à obra. Pensa em tudo aquilo que tens e às vezes podes dar por 

garantido, pensa naquilo mesmo que amas de coração e permite-te focar 

completamente na vibração da gratidão. Quando mais profundamente 

conseguires sentir mais efeito magnético terá sobre a tua vida. 

 

Podes inspirar-te e manifestar Gratidão, pela Vida, pelos elementos, pela 

Natureza, pela tua casa e conforto, pelos teus relacionamentos, pelos milagres 

que acontecem, pelo teu trabalho, pelos teus clientes e pelos teus 

colaboradores, pelo teu chefe (pode ser desafiante mas se tivesses algo a 

agradecer, o que seria?), pelos teus filhos e companheir@, pela tua saúde, pelo 

dinheiro que existe e circula na tua vida, por bens materiais que tens acesso e 

serviços, pelo amor, pelas pessoas mais especiais que tiveste o prazer de 

conhecer, a lista é infinita e convido-te à criatividade e imaginação.  

 

Abre o teu coração e foca-te na gratidão.  
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Quais são as tuas 10 bençãos? Descreve com o maior detalhe possível. Começa 

agora mesmo e depois repete o mesmo procedimento a cada manhã durante 

esta semana. E lembra-te de ter sempre na tua lista 1 ou 2 ou 3 ou mais 

declarações a contemplar o Dinheiro e a tua Liberdade Financeira. 

 

POR EXEMPLO: 

 

1- Sou profundamente e abençoada por cada Euro que chega até mim 

porque eu amo o dinheiro e amo ajudar cada vez mais pessoas a 

conseguirem realizar os seus sonhos! 

 

2- Sou tão feliz e grata por todo o dinheiro que atraí até agora na minha 

vida porque me permitiu realizar praticamente todos os meus desejos 

até agora! 

 

3- Estou verdadeiramente agradecida pela expansão que está a acontecer 

no meu negócio porque me faz atrair mais dinheiro e com mais dinheiro 

posso ajudar mais pessoas. 

 

4- Do fundo do meu coração, grata pela minha vontade de ser milionária 

porque é preciso coragem de querer ir sempre mais longe e descobrir o 

melhor de mim! 

 

5- Sou profundamente abençoada pela Liberdade Financeira que tenho 

porque me dá a possibilidade de fazer aquilo que Amo e assim criar 

mais Liberdade financeira num círculo virtuoso. 

 

6- Sou tão feliz e grata pelos grandes desafios que surgem a cada dia até à 

minha vida porque são bençãos escondidas e me fazem sentir viva a 

cada momento. 
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7- Estou verdadeiramente agradecida por ter encontrado os meus 

mentores porque não há nada mais aconchegante e seguro que contar 

com o apoio de quem já lá chegou antes de mim. 

 

8- Do fundo do meu coração, grata vida por toda a abundância que geras a 

cada momento nos teus ciclos porque é tão maravilhoso presenciar tão 

Grande Magia Divina na Vida. 

 

9- Sou profundamente abençoada por a cada dia receber orientação divina 

porque me faz sentir acompanhada e divinamente guiada e isso dá-me a 

segurança que necessito para continuar a minha Missão de Vida. 

 

10-  Sou tão feliz e grata por todos os animais que existem no planeta 

Terra, porque me despertam tanto amor, ternura e carinho e é tão bom 

Sentir. 

 

Durante a Noite: 

 

2- PEDRA MÁGICA! 

_________________ 

 

“Reflita sobre as suas bençãos presentes, das quais todos os homens têm 

muitas; não sobre os seus infortúnios passados,  

dos quais todos os homens têm alguns.” 

Charles Dickens 

 

“Primeiro arrange uma pedra. Escolha uma pedra de tamanho pequeno que caiba 

na palma da sua mão e à volta da qual consiga fechar os dedos. Escolha uma pedra 

lisa, sem arestas cortantes, não demasiado pesada e com a qual se sinta 

confortável quando a segurar. 
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Depois de encontrar a sua Pedra Mágica, coloque-a à cabeceira da sua cama, num 

sítio onde a veja de certeza quando se for deitar. Limpe um pequeno espaço, se for 

preciso, de modo a conseguir ver facilmente a sua Pedra Mágica quando for para a 

cama. Se usa despertador, ponha-a ao lado do despertador. 

 

Esta noite, mesmo antes de se deitar para dormir, pegue na sua Pedra Mágica, 

segure-a na palma da mão e feche os dedos à volta dela. 

 

Pense cuidadosamente em todas as coisas boas que lhe aconteceram durante o dia 

e encontre a melhor coisa que lhe aconteceu e pela qual está grato. Depois diga a 

palavra mágica, obrigado, pela melhor coisa que lhe aconteceu. Coloque 

novamente a Pedra Mágica no seu lugar ao lado da cama. E é tudo! 

 

Usar uma pedra parece uma coisa muito simples, mas através desta prática, verá 

coisas mágicas começarem a acontecer na sua vida. 

 

Quando procurar a melhor coisa que lhe aconteceu nesse dia, procurará entre as 

muitas coisas boas que aconteceram e, no processo de busca e de decisão sobre a 

melhor, está na realidade a pensar nas muitas coisas pelas quais está grato. Estará 

também a garantir que adormece e acorda com gratidão todos os dias. 

 

As práticas de Contar as suas Bençãos e da Pedra Mágica garantirão que começa e 

acaba os seus dias num estado de gratidão. Na verdade, são tão poderosas que, 

juntas, [mudam] a sua vida em poucos meses. 

 

_________________ 
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A MINHA SUGESTÃO PARA TI:  

 

Não subestimes o poder destas simples práticas e começa agora mesmo 

 a procurar a tua Pedra Mágica! 

 

 Quanto mais gratidão conseguires sentir mais poderás receber na tua Vida.  

 

A Magia é simples, só precisa da tua dedicação e entrega ao processo. 

 

 

 

 

Faz Magia! 
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