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Este livro apresenta ao leitor os princípios que precisam ser restaurados e reforçados 
para que seu coração e sua mente possam governar suas finanças. O que nos leva ao 
desequilíbrio financeiro, à pobreza, à falência são nossos pensamentos e sentimentos 
equivocados, influenciados pelos costumes do mundo consumista. Sem essa transformação 
interior, é impossível restaurar a vida financeira e nossos relacionamentos pessoais. 

Abordar sobre finanças é uma batalha muito grande, pois, viver uma vida simples, vai 
contra todos os princípios e valores de nossa sociedade, onde tudo gira em torno do dinheiro. 
Somos tentados e motivados a querer cada vez mais através da propaganda, das liquidações e 
das vantagens oferecidas, as quais nos enchem os olhos e faz com que nosso dinheiro nunca 
seja suficiente. 

Dinheiro é bênção, mas se administrado da maneira correta, se conduzido dentro dos 
princípios e valores corretos. 

Este livro traz à compreensão os ensinamentos que precisam ser incorporados ao modo 
de ser e pensar para que se possa alcançar a verdadeira prosperidade e não apenas riqueza. 
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Não cair em tentação 
A promessa é a vida eterna 
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