
Oração ao Deus Dinheiro
 
 
Ó Deus Dinheiro, 
tu que tens a capacidade de te transmutares, 
em moeda, nota, cheque, cartão ou título, 
assumindo a forma que mais nos convém; 
  
Tu que tudo compras e pagas, 
escondendo os profundos temores 
à solidão e à pobreza,  
à doença e à morte; 
  
Tu que tudo compensas ilusoriamente, 
seja a dor do corpo ou o sofrimento da mente, 
fazendo-nos sentir seguros, 
importantes e desejados; 
  
Não nos faltes agora, aos teus dependentes; 
nós pagaremos o juro, a taxa, a comissão 
e tudo o mais que for preciso para aceder 
aos benefícios que tu providencias; 
  
Nós obedeceremos aos ditames dos teus 
sacerdotes, 
os agiotas e os especuladores sem freio, 
nós frequentaremos os teus templos, 
diante dos quais oraremos; 
  
Nós hipotecaremos a casa, o Estado e o 
futuro, 
assim também como  
os direitos humanos universais, 
pois isso é para quem os pode pagar; 
  
Livra-nos, pois, da tentação, 
de procurar outro sentido para a vida 
além de produzir e consumir, 
E livrai-nos de reger a existência por 
aspirações, 
como a coerência e a reciprocidade. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ó Deus Dinheiro, 
que pobres eram aqueles tempos, 
em que a gente te via apenas como 
medida de valor e instrumento de troca. 
  
Nós celebramos o advento de um novo tempo, 
em que as pessoas, as empresas e os países 
te pertencem e te rendem culto, 
para que uma minoria possa ser poderosa 
e a maioria discriminada continue a sonhar 
que um dia estará entre os eleitos. 
  
Por isso, ó Deus Dinheiro, 
torna-te escasso e caro, 
pois isso faz de ti 
mais valioso e poderoso, 
como convém à divindade. 
  
Nós continuaremos a adorar-te, 
esperando o nosso pecúlio, 
como fazem os devotos, 
porque tu és o princípio e o fim de tudo. 
  
E quando vierem aqueles, 
que pensam, sentem e actuam na mesma 
direcção 
e que tratam os outros como querem ser 
tratados, 
nós trataremos de os caluniar e perseguir, 
para que ninguém os siga 
e tu possas continuar a reinar. 


