


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora



3

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PROSPERIDADE: O LADO BOM DAS COISAS RUINS - AULA 4 - (2021)



4

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112   carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

PROSPERIDADE: O LADO BOM DAS COISAS RUINS - AULA 4 - (2021)

RITUAL DA ABUNDÂNCIA: 
COMO FAZER ORAÇÃO DA PROSPERIDADE DOS 21 DIAS

O ritual da abundância deve ser feito com seriedade e respeito, com ética, lembrando que os 
nossos desejos são mestres dos nossos pensamentos. Por isso, só podemos pedir aquilo que con-
seguimos carregar e nos responsabilizar com altruísmo, sabendo repartir o pouco ou muito que 

iremos receber com os outros ao nosso redor ao atrair a energia da prosperidade. 

Faça o ritual com disciplina e sinceridade, dedicação e consciência, para chegar até o fim.

Júpiter Vesta Hélios
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1 INVOCAÇÃO

Faça 7 respirações profundas. Em cada inspiração você irá dizer mentalmente: 

“Eu sou um ser dos 7 raios, eu sou a perfeição que Deus deseja”. 

A cada expiração você irá dizer mentalmente: “Eu sou a ressurreição e a vida”.

Agora você irá proteger o ambiente ao seu redor para a realização do ritual da abun-
dância. Você deverá mentalizar uma luz branca e purificadora, passando por todos os can-
tos do ambiente enquanto diz: 

“Ó Deus Todo Poderoso, presente em meu coração. Projetai agora mesmo, com a veloci-
dade de um relâmpago, um tubo de força eletrônica em torno de mim, torna-o tão poderoso 
que nada de mal possa me penetrar, que eu seja invisível e invulnerável a tudo que não seja o 
teu amor, a tua sabedoria e o teu poder. 

Bendito seja Deus todo poderoso por atender ao meu pedido”.

2 PROTEÇÃO DO AMBIENTE
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3 PEDIDO DE ABUNDÂNCIA

Agora é hora de fazer o seu pedido de riqueza, prosperidade e abundância. São 12 
ao todo, faça com bastante atenção, não leia só por ler, coloque significado em cada uma 
dessas palavras:

1 – Eu sou o Eu sou, a lei de toda a riqueza, de toda opulência, de toda substância, de 
tudo que eu possa desejar de construtivo, neste instante e por toda a eternidade.

2– Eu sou o Eu sou, a lei da presença em minhas mãos e de meu uso das riquezas e da 
opulência divina, neste instante mesmo e por toda a eternidade.

3– Eu sou o Eu sou, a presença em minhas mãos de todo o dinheiro que tanto necessito, 
neste instante mesmo e por toda a eternidade.

4– Ó Deus Todo Poderoso e presente em meu coração, dai-me dez vezes mais dinheiro do 
que peço e permita que eu o empregue sabiamente. Que eu compartilhe da sua prosperidade 
e abundância com os que estiverem à minha volta.

5– Eu sou o Eu sou, a lei da abundância 
de júpiter e seu raio verde se espalha em meu 
lar, em minha vida e em meu mundo. 

Eu agradeço a júpiter e eu compartilha-
rei dessa prosperidade e abundância com os 
meus semelhantes.

6– Eu sou o Eu sou, a lei da abundância 
de dinheiro que me vem sobre o raio verde 
de júpiter, eu te agradeço Ó júpiter, eu em-
pregarei este dinheiro com sabedoria.

7– Eu sou o Eu sou, a lei da vitória do 
amor divino que me dá uma avalanche de 
riquezas infinitas para a realização do plano 
divino. Eu sou, Eu sou, Eu sou.

8– Eu sou a ressurreição e a vida de toda 
a opulência, riquezas e prosperidade que in-
vadem a minha vida aqui e agora.
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9– Ó Deus Todo Poderoso, presente em meu coração, ó bem-amado júpiter, ó juno, dai-
me todo o dinheiro necessário à tarefa que realizo, sem esmorecimento. Ajudai-me a fazer 
o que eu devo fazer a fim de me preparar para a idade de ouro que vem. Ajudai-me a fazer 
aparecer sobre o plano físico a perfeição do plano divino. Eu vos agradeço Ó Deus todo pode-
roso presente em meu coração, ó bem-amado, ó júpiter, ó juno, vós atendestes ao meu apelo.

10– Arcanjo Miguel e Legião da Luz (re-
pita 3 vezes)

Espalhai sobre nós vossas riquezas infini-
tas. Eu sou, Eu sou, Eu sou.

Ó potência secreta do coração do grande 
silêncio (repita 3 vezes)

Espalhai sobre nós as riquezas infinitas. 
Eu sou, eu sou, eu sou.

Chama espontânea do grande sol central 
(repita 3 vezes)

Espalhai sobre nós as suas riquezas. Eu sou, Eu sou, Eu sou.

Chama espontânea de milhares de sóis, senhores da chama azul do grande sol (repita 
essa frase 3 vezes)

Espalhei sobre nós vossas riquezas infinitas. Eu sou, Eu sou, Eu sou.

Chama espontânea de milhares de sóis, na potência de 3 vezes 3 (repita essa frase 3 ve-
zes)

Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Eu sou, eu sou, eu sou.

Eu peço que estes apelos sejam manifestados fisicamente.

Eu ordeno que eles sejam manifestados fisicamente.

Eu sou o poder que os faz aparecer sobre o plano físico.

11– Vesta, Hélios, Júpiter. Dá-nos o raio verde da abundância e mantende-nos fortemente 
dentro dele até que ele varra e consuma toda a limitação e toda a deficiência. (repita 3 vezes)

Eu vou agradeço Vesta, Hélios, Júpiter. 

Vós atendestes ao meu apelo.

12– Ó Deus Todo Poderoso, presente em meu coração, ó toda poderosa presença, Eu sou, 
sustentem todos esses apelos por sua luz cósmica e mantenham a sua eficácia por toda eter-
nidade.
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4
DECRETO DA 
FORTUNA

Pronuncie este decreto 9 vezes 
consecutivas, bem concentrado:

“Fortuna Deusa da Abundância, 
das riquezas de Deus no Alto

Envia os tesouros do sol e concede 
agora àqueles

Que têm no coração a Luz de 
Deus

Todo o poder dos céus,

A abundância que expande o 
plano

Que os mestres têm para o ser 
humano.

Nossa Consciência afina pela tua, 
amplia a visão e nos faz ver

Que todos poder ter riqueza, se 
invocarem Deus com fé e firmeza.

Que desça aqui, por nosso cla-
mor, um farto de maná da mão 
de Deus

Que todos expressem divino 
amor

Aqui embaixo e nos altos dos 
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5 OFERECIMENTO FINAL
Para finalizar o ritual, devemos abrir o nosso coração, agradecer pela possibilidade de 

atração da abundância em nossa vida e dizer:

“De todo o meu coração e do mais sagrado que há em minha alma,

Eu ofereço este ritual para que todos os seres sejam beneficiados

Que todos os seres sejam felizes!

Que todos os seres sejam ditosos!

Que todos os seres estejam em paz!

Que assim seja”

Realize esse ritual da abundância com seriedade e de coração aberto por 21 dias con-
secutivos, sem interromper. Se interromper, terá de começá-lo de novo. A energia da pros-
peridade, da riqueza e da abundância andará sempre com você.
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