LIÇÃO BÍBLICA DA CIÊNCIA CRISTÃ
Tema: Os mortais e os imortais (13 a 19 de maio de 2019)

Seção 1
- Bíblia
1. Jó 4:17
17 Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador?
2. Isaías 2:22
22 Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Pois em que é ele estimado?
3. Salmos 139:1, 14
1 SENHOR, tu me sondas e me conheces.
14 Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras são
admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem;
- Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras (de autoria de Mary Baker Eddy)
1) 301:31-1  A imortalidade não está delimitada pela mortalidade.
2) 98:33-2  O modo de se chegar a conhecer a imortalidade e a vida não é eclesiástico, mas cristão, não é
humano, mas divino, não é físico, mas metafísico, não é material, mas cientificamente espiritual.
3) 258:1-13  Uma concepção mortal, corpórea ou finita a respeito de Deus não pode abranger as glórias da
Vida e do Amor incorpóreo e ilimitado. Daí o insatisfeito anseio humano por algo melhor, mais elevado, mais
sagrado do que o propiciado pela crença material em um Deus físico e em um homem físico. O fato de que essa
crença é insuficiente para proporcionar a ideia verdadeira prova que a crença material é errônea.
O homem é mais do que uma forma material com uma mente por dentro, que tem de escapar do seu
ambiente para ser imortal. O homem reflete a infinidade, e esse reflexo é a verdadeira ideia de Deus.

Seção 2
- Bíblia
4. Colossenses 3:9, 10
9 Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos
10 e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele
que o criou;
5. 2ª Coríntios 3:18
18 E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos
transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
- Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras (de autoria de Mary Baker Eddy)
4) 305:24-28  Na ilusão pela qual a vida está aqui hoje e desaparecerá amanhã, o homem seria inteiramente
mortal, se não fosse pelo fato de que o Amor, o Princípio divino encontrado na Ciência divina, destrói todo o erro
e traz a imortalidade à luz.
5) 255:1-6  A Verdade eterna está modificando o universo. À medida que os mortais se desfazem das fraldas
mentais, o pensamento se expande e ganha expressão. “Haja luz” é a exigência perpétua da Verdade e do Amor,
que converte o caos em ordem e a desarmonia, em música das esferas.
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Seção 3
- Bíblia
6. Mateus 6:22-24
22 São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso;
23 se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti
há sejam trevas, que grandes trevas serão!
24 Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará
a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
7. Salmos 57:7, 8
7 Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme; cantarei e entoarei louvores.
8 Desperta, ó minha alma! Despertai, lira e harpa! Quero acordar a alva.
- Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras (de autoria de Mary Baker Eddy)
6) 346:29-32  As crenças materiais têm de ser expulsas para dar lugar à compreensão espiritual. Não
podemos servir, ao mesmo tempo, a Deus e às riquezas; mas não é isso o que os frágeis mortais tentam fazer?
7) 255:11-14  O homem mortal fez um pacto com seus olhos para rebaixar a Deidade com conceitos humanos.

Em cumplicidade com o senso material, os mortais têm uma visão limitada de todas as coisas.
8) 295:16  A manifestação de Deus através dos mortais é como a luz que passa através da vidraça. A luz e o
vidro nunca se misturam, mas, como matéria, o vidro é menos opaco do que as paredes. A mente mortal através da
qual a Verdade aparece mais vívida é aquela que perdeu muita materialidade — muito erro — a fim de se tornar
mais transparente para a Verdade. Então, como nuvem que se dissipa em tênue vapor, ela não mais esconde o sol.

9) 256:1-5 O finito  O finito tem de ceder ao infinito. Ao avançar para uma plataforma mais alta de ação, o
pensamento se eleva do senso material para o espiritual, do escolástico para o inspirativo e do mortal para o imortal.

Seção 4
- Bíblia
8. Tiago 4:10
10 Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
9. Gálatas 6:1 (até brandura)
1 Irmãos, se alguém for surpreendido nalguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de
brandura;
10. 2º Reis 5:1-3, 9-14
1 Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito
conceito, porque por ele o SENHOR dera vitória à Síria; era ele herói da guerra, porém leproso.
2 Saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher
de Naamã.
3 Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria; ele o
restauraria da sua lepra.
9 Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu.
10 Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será
restaurada, e ficarás limpo.
11 Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de
pé, invocaria o nome do SENHOR, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
12 Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não
poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação.
13 Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma
coisa difícil, acaso, não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo.
14 Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus; e a sua carne
se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo.
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- Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras (de autoria de Mary Baker Eddy)
10) 4:3-5  O que mais necessitamos é orar com o desejo fervoroso de crescer em graça, oração que se
expressa em paciência, mansidão, amor e boas obras.
11) 383:3-5  Precisamos de um corpo limpo e de uma mente limpa — um corpo purificado pela Mente assim
como lavado com água.
12) 263:1-10  Os mortais são egotistas. Eles acreditam ser trabalhadores independentes, creem que eles
mesmos sejam autores e até criadores privilegiados de algo que a Deidade não quis ou não pôde criar. As criações
da mente mortal são materiais. Somente o homem espiritual, que é imortal, representa a verdade da criação.
Quando o homem mortal unir seus pensamentos sobre a existência com o que é espiritual e agir apenas
como Deus age, já não andará tateando no escuro, nem se apegará à terra por não ter provado o céu.
13) 191:4  À medida que os mortais abandonarem a delusão de que exista mais de uma Mente, mais de um
Deus, o homem à semelhança de Deus aparecerá, e esse homem eterno não incluirá, nessa semelhança, nenhum
elemento material.
14) 179:6  A Mente imortal cura o que os olhos não viram; mas a capacidade espiritual de captar o
pensamento e de curar pelo poder da Verdade só se adquire quando o homem não está imbuído da presunção de
uma retidão pessoal, mas reflete a natureza divina.
15) 492:7-12  O existir é santidade, harmonia, imortalidade. Já está provado que um conhecimento disso,
ainda que em pequeno grau, elevará o padrão físico e moral dos mortais, aumentará a longevidade, purificará e
elevará o caráter. Assim, o progresso destruirá finalmente todo o erro e trará a imortalidade à luz.

Seção 5
- Bíblia
11. Isaías 55:2
2 Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor, naquilo que não satisfaz? Ouvi-me
atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares.
12. Salmos 37:37
37 Observa o homem íntegro e atenta no que é reto; porquanto o homem de paz terá posteridade.
13. Mateus 4:23
23 Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando
toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo.
14. Lucas 15:1, 3, 11-14 Certo, 17, 20-24
1 Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
3 Então, lhes propôs Jesus esta parábola:
11 ... Certo homem tinha dois filhos;
12 o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
13 Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra
distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
14 Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar
necessidade.
17 Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de
fome!
20 E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido
dele, correndo, o abraçou, e beijou.
21 E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu filho.
22 O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no
dedo e sandálias nos pés;
23 trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos,
24 porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijarse.
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- Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras (de autoria de Mary Baker Eddy)
16) 265:24  Quem é que, tendo sofrido a perda da paz humana, não sentiu o desejo mais acentuado de ter a
alegria espiritual? A aspiração pelo bem celestial vem mesmo antes de descobrirmos o que pertence à sabedoria e
ao Amor. A perda das esperanças e dos prazeres terrenos ilumina, para muitos corações, o caminho ascendente.
As dores dos sentidos não tardam a nos informar que os prazeres dos sentidos são mortais e que a alegria é
espiritual.
17) 343:14  Jesus arranca ao erro todo disfarce, quando seus ensinamentos são plenamente compreendidos.
Com parábolas e argumentos ele explica a impossibilidade de o bem produzir o mal; e também demonstra
cientificamente esse sublime fato, provando, com aquilo que erradamente é chamado milagre, que o pecado, a
doença e a morte são crenças — erros ilusórios — que ele podia destruir e de fato destruiu.
18) 41:5  Tal como nosso Mestre, precisamos abandonar o senso material, para entrar no senso espiritual do
existir.
19) 114:29  A Ciência mostra que o que se chama matéria é apenas o estado subjetivo daquilo que a autora
denomina mente mortal.
20) 115:19-5 

TRANSLAÇÃO CIENTÍFICA DA MENTE MORTAL

Primeiro Grau: Depravação.
FÍSICO. Crenças más, emoções descontroladas e vícios, medo, vontade depravada, justificação do ego,
orgulho, inveja, fraude, ódio, vingança, pecado, doença, enfermidade, morte.
Segundo Grau: Crenças más desaparecendo.
MORAL. Senso humanitário, honestidade, afeto, compaixão, esperança, fé, mansidão, temperança.
Terceiro Grau: Compreensão.
ESPIRITUAL. Sabedoria, pureza, compreensão espiritual, poder espiritual, amor, saúde, santidade.
No terceiro grau a mente mortal desaparece, e o homem, como imagem de Deus, aparece.
21) 316:3-8  Visto que, na Ciência, o homem real está ligado ao seu Criador, os mortais só precisam voltarse em direção oposta ao pecado e desprender-se do ego mortal para encontrar o Cristo, o homem real e sua relação
com Deus, e para reconhecer a filiação divina.
22) 470:33  A relação entre Deus e o homem, o Princípio divino e a ideia divina, é indestrutível na Ciência;
e a Ciência não conhece nenhum desvio da harmonia nem retorno à harmonia, mas sustenta que a ordem divina,
ou seja, a lei espiritual, na qual Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos, permanece inalterada em sua
história eterna.
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Seção 6
- Bíblia
15. 2ª Tessalonicenses 3:1 irmãos
1 ... irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está
acontecendo entre vós;
16. Atos 9:10-20
10 Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao
que respondeu: Eis-me aqui, Senhor!
11 Então, o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, e vai à rua que se chama Direita, e, na casa de Judas, procura
por Saulo, apelidado de Tarso; pois ele está orando
12 e viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista.
13 Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males
tem feito aos teus santos em Jerusalém;
14 e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu
nome.
15 Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome
perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel;
16 pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
17 Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me
enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques
cheio do Espírito Santo.
18 Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e
foi batizado.
19 E, depois de ter-se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com
os discípulos.
20 E logo pregava, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus.
- Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras (de autoria de Mary Baker Eddy)
23) 326:22-34  Se trabalhares e orares com motivos puros, teu Pai abrirá o caminho. “Quem vos impediu de
continuardes a obedecer à verdade?” Saulo de Tarso reconheceu o caminho — o Cristo, a Verdade — somente
quando seu senso inseguro daquilo que é certo cedeu ao senso espiritual, que é sempre certo. Então esse homem
foi transformado. O pensamento adquiriu perspectivas mais nobres, e sua vida se tornou mais espiritual. Ele se deu
conta do mal que fizera ao perseguir os cristãos, cuja religião não havia compreendido, e humildemente tomou o
novo nome de Paulo. Ele reconheceu pela primeira vez a verdadeira ideia do Amor e aprendeu uma lição na Ciência
divina.
24) 1:1  A oração que reforma o pecador e cura o doente é uma fé absoluta em que tudo é possível a Deus
— uma compreensão espiritual acerca dEle, um amor isento de ego. Independentemente do que outros possam
dizer ou pensar a esse respeito, eu falo por experiência. A oração, a vigilância e o trabalho, somados à imolação
do ego, são os misericordiosos meios divinos pelos quais se realizou tudo o que foi feito com êxito para a
cristianização e a saúde do gênero humano.
25) 9:5  O teste de toda oração se encontra na resposta a estas perguntas: Sentimos mais amor por nosso
próximo graças a essa oração? Seguimos o velho amor ao ego, satisfeitos de termos orado por algo melhor, embora
não demos nenhuma prova da sinceridade de nossos pedidos, e não vivamos de acordo com nossa oração? Se o
amor ao ego tiver cedido lugar à bondade, seremos mais desprendidos para com nosso próximo, e abençoaremos
os que nos maldizem; contudo, jamais cumpriremos esse grande dever, simplesmente pedindo que ele se cumpra.
Há uma cruz a carregar antes de podermos desfrutar dos resultados de nossa esperança e de nossa fé.
26) 409:20  O homem real é imortal e espiritual, mas os chamados “filhos dos homens”, mortais e
imperfeitos, são, desde o começo, falsificações que têm de ser abandonadas a favor da realidade pura. O mortal é
descartado, e o novo homem, o homem real, toma seu lugar, na proporção em que os mortais compreendem a
Ciência do homem e procuram o modelo verdadeiro.
27) 81:19-20  O homem à semelhança de Deus, como é revelado na Ciência, não pode deixar de ser imortal.
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Seção 7
- Bíblia
17. Isaías 43:1 agora, 6 Trazei, 7
1 ... agora, assim diz o SENHOR, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te
remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
6 ... Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra,
7 a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei, e fiz.
18. 1ª João 3:2
2 Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que,
quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é.
- Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras (de autoria de Mary Baker Eddy)
28) 247:16  Homens e mulheres imortais são modelos do senso espiritual, traçados pela Mente perfeita,
refletindo aquelas concepções mais elevadas de beleza que transcendem todo o senso material.
29) 264:30  Quando aprendemos o caminho na Ciência Cristã e reconhecemos o existir espiritual do homem,
vemos e compreendemos a criação de Deus — todas as glórias da terra e do céu e do homem.
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