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Tema da semana:
-11- DEUS, A CAUSA ÚNICA E O ÚNICO CRIADOR
CIÊNCIA E SAÚDE COM A CHAVE DAS ESCRITURAS

1
1| Salmos 8: 1, 3-5
1- Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a
terra é o teu nome! Pois expuseste nos céus a tua
majestade.
3- Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos,
e a lua e as estrelas que estabeleceste,
4- que é o homem, que dele te lembres? E o filho do
homem, que o visites?
5- Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que
Deus e de glória e de honra o coroaste.
2| Salmos 135: 3, 5-7 (até terra)
3- Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantai
louvores ao seu nome, porque é agradável.
5- Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o
nosso Deus está acima de todos os deuses.
6- Tudo quanto aprouve ao Senhor, ele o fez, nos céus e
na terra, no mar e em todos os abismos.
7- Faz subir as nuvens dos confins da terra.
3| Salmos 104: 13, 14, 19, 24, 25, 30, 31
13- Do alto de tua morada, regas os montes; a terra fartase do fruto de tuas obras.
14- Fazes crescer a relva para os animais e as plantas,
para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu
pão,
19- Fez a lua para marcar o tempo; o sol conhece a hora
do seu ocaso.
24- Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com
sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas.
25- Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres
sem conta, animais pequenos e grandes.
30- Envias o teu Espírito, eles são criados, e, assim,
renovas a face da terra.
31- A glória do Senhor seja para sempre! Exulte o
Senhor por suas obras!

de autoria de Mary Baker Eddy

1| 502: 26 — O Princípio criador — Vida,
Verdade e Amor — é Deus. O universo reflete
Deus. Há um só criador e uma só criação. Essa
criação consiste no desdobramento de idéias
espirituais e suas identidades, que estão
abrangidas na Mente infinita e são para sempre
refletidas. Essas idéias se estendem desde o
infinitésimo até o infinito, e as idéias mais
elevadas são os filhos e as filhas de Deus.
2| 331: 18-24 (até 1º .) — Deus é individual,
incorpóreo. Ele é Princípio divino, Amor, a
causa universal, o único criador, e não há outra
auto-existência. Ele inclui tudo e é refletido por
tudo o que é real e eterno, e por nada mais.
Enche todo o espaço, e é impossível conceber-se
tal onipresença e individualidade, senão como
Espírito infinito ou Mente infinita.
3| 507: 16-19, 23-31 — O universo do Espírito
reflete o poder criador do Princípio divino, ou
Vida, que reproduz as múltiplas formas da
Mente e governa a multiplicação da idéia
composta, o homem. ... A criação divina e
científica proclama a Mente imortal e o universo
criado por Deus.
A Mente infinita cria e governa tudo, desde a
molécula mental até a infinidade. Esse Princípio
divino de tudo exprime a Ciência e a arte através
de toda a Sua criação, e exprime também a
imortalidade do homem e do universo. A criação
está sempre se manifestando e tem de continuar
a manifestar-se eternamente, por causa da
natureza de sua fonte inesgotável.

SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES by Mary Baker Eddy
1| 502: 27 — The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation.
This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These
ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.
2| 331: 18-24 — God is individual, incorporeal. He is divine Principle, Love, the universal cause, the only creator, and there is no other selfexistence. He is all-inclusive, and is reflected by all that is real and eternal and by nothing else. He fills all space, and it is impossible to conceive
of such omnipresence and individuality except as infinite Spirit or Mind.
3| 507: 15-18, 22-29 — The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous
forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. … The scientific divine creation declares immortal Mind and the
universe created by God.
Infinite Mind creates and governs all, from the mental molecule to infinity. This divine Principle of all expresses Science and art throughout
His creation, and the immortality of man and the universe. Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its
inexhaustible source.
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4| 272: 30-31 — Deus é o Princípio divino de tudo
4| Gênesis 1: 1-3, 21, 25, 26 (até semelhança),
o que O representa e de tudo quanto realmente
31 (até bom)
1- No princípio, criou Deus os céus e a terra.
existe.
2- A terra, porém, estava sem forma e vazia; havia 5| 472: 24-25 — O que Ele cria é bom, e Ele fez
trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus tudo o que está feito.
pairava por sobre as águas.
6| 583: 21-22 (até ;) — CRIADOR. O Espírito; a
3- Disse Deus: Haja luz; e houve luz.
Mente; a inteligência; o divino Princípio vivificador
21- Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e de tudo o que é real e bom;
todos os seres viventes que rastejam, os quais 7| 286: 15-26 (até 2º .) — Em saxão e em vinte
povoavam as águas, segundo as suas espécies; e outras línguas a expressão o bem é utilizada para
todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus designar Deus. As Escrituras declaram que tudo
que isso era bom.
quanto Ele fez é bom, como Ele mesmo — bom em
25- E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua Princípio e em idéia. Portanto, o universo espiritual
espécie, e os animais domésticos, conforme a sua é bom e reflete Deus tal como Ele é.
espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua
Os pensamentos de Deus são perfeitos e eternos;
espécie. E viu Deus que isso era bom.
são substância e Vida. Os pensamentos materiais e
26- Também disse Deus: Façamos o homem à nossa temporais são humanos e contêm erro, e já que
imagem, conforme a nossa semelhança;
Deus, o Espírito, é a causa única, falta-lhes causa
31- Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito divina. O temporal e o material não são, pois,
bom.
criações do Espírito. São apenas contrafações do
espiritual e eterno.
5| Salmos 54: 6 louvarei
6- ... louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom.
8| 513: 17 — O Espírito diversifica, classifica e
individualiza todos os pensamentos, os quais são tão
eternos como a Mente que os concebe; mas a
inteligência, a existência e a continuidade de toda
individualidade permanecem em Deus, que é seu
Princípio divinamente criador.
9| 503: 27 — Deus, o Espírito, que mora na luz e
na harmonia infinita de onde emana a idéia
verdadeira, nunca é refletido por outra coisa senão
por aquilo que é bom.
SCIENCE AND HEALTH
4| 272: 29-30 — God is the divine Principle of all that represents Him and of all that really exists.
5| 472: 25-26 — That which He creates is good, and He makes all that is made.
6| 583: 20-21 (to ;) — CREATOR. Spirit; Mind; intelligence; the animating divine Principle of all that is real and good;
7| 286: 16-26 — In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like
Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.
God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God,
Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the
spiritual and eternal.
8| 513: 17 — Spirit diversifies, classifies, and individualizes all thoughts, which are as eternal as the Mind conceiving them; but the
intelligence, existence, and continuity of all individuality remain in God, who is the divinely creative Principle thereof.
9| 503: 28 — God, Spirit, dwelling in infinite light and harmony from which emanates the true idea, is never reflected by aught but the good.
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10| 270:10— Poucos negam a hipótese de que a
6| Isaías 40: 28
28- Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o inteligência, separada do homem e da matéria,
Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, governe o universo; e geralmente se admite que essa
nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu inteligência seja a Mente eterna ou o Princípio
entendimento.
divino, o Amor.
11| 470: 21-24, 34 — Deus é o criador do homem,
7| Deuter. 33: 26, 27 (até eternos)
26- Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que e como o Princípio divino do homem permanece
cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua perfeito, a idéia divina ou reflexo, o homem,
alteza sobre as nuvens.
permanece perfeito. O homem é a expressão do ser
27- O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de de Deus.
ti, estende os braços eternos.
As relações entre Deus e o homem, o Princípio
divino e a idéia divina, são indestrutíveis na Ciência;
8| Romanos 1: 20 (até criadas)
20- Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o e a Ciência não concebe um desgarrar-se da
seu eterno poder, como também a sua própria harmonia, nem um retornar à harmonia, mas
divindade, claramente se reconhecem, desde o sustenta que a ordem divina ou lei espiritual, na qual
princípio do mundo, sendo percebidos por meio das Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos,
coisas que foram criadas.
permaneceu inalterada em sua história eterna.
12|
275: 10-13, 15-18 — Para compreender a
9| 1 João 2: 25
25- E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a realidade e a ordem do ser na sua Ciência, tens de
vida eterna.
começar por considerar Deus como o Princípio
divino de tudo o que realmente existe. ... Toda
substância, inteligência, sabedoria, existência,
imortalidade, causa e efeito pertencem a Deus.
Esses são os Seus atributos, as manifestações eternas
do infinito Princípio divino, o Amor.
13| 472: 23-24 Toda — Toda realidade está em
Deus e Sua criação, harmoniosa e eterna.
SCIENCE AND HEALTH
10| 270: 10 — Few deny the hypothesis that intelligence, apart from man and matter, governs the universe; and it is generally admitted that
this intelligence is the eternal Mind or divine Principle, Love.
11| 470: 21-24, 32 — God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains
perfect. Man is the expression of God's being.
The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to
harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in
its eternal history.
12| 275: 10-12, 14-17 — To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all
that really is. … All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal
manifestations of the infinite divine Principle, Love.
13| 472: 24-25 All — All reality is in God and His creation, harmonious and eternal.
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14|
296: 4 (somente) — O progresso nasce da
10| Deuter. 16: 15 porque
15-.. porque o Senhor, teu Deus, há de abençoar- experiência.
te em toda a tua colheita e em toda obra das tuas 15| 233: 1 — Cada dia exige de nós provas mais
mãos, pelo que de todo te alegrarás.
elevadas, em vez de profissões do poder cristão. Essas
provas consistem unicamente na destruição do pecado,
11| Salmos 107: 1-4, 6-8
1- Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom, e da doença e da morte, pelo poder do Espírito, como
Jesus os destruía. Eis aí um elemento de progresso, e o
a sua misericórdia dura para sempre.
2- Digam-no os remidos do Senhor, os que ele progresso é a lei de Deus, lei que exige de nós apenas
resgatou da mão do inimigo
aquilo que com certeza podemos cumprir.
3- e congregou de entre as terras, do Oriente e 16| 426: 5-10 — A descobridora da Ciência Cristã
do Ocidente, do Norte e do mar.
acha menos difícil o caminho, quando tem a meta
4- Andaram errantes pelo deserto, por ermos elevada sempre presente em seus pensamentos, do que
caminhos, sem achar cidade em que habitassem.
quando conta seus passos no esforço de alcançá-la.
6- Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, Quando o objetivo é desejável, a expectativa acelera
e ele os livrou das suas tribulações.
nosso progresso.
7- Conduziu-os pelo caminho direito, para que 17| 495: 29-34 — Pergunta. — Como posso progredir
fossem à cidade em que habitassem.
mais rapidamente na compreensão da Ciência Cristã?
8- Rendam graças ao Senhor por sua bondade e
Resposta. — Estuda a fundo a letra e embebe-te do
por suas maravilhas para com os filhos dos espírito. Adere ao Princípio divino da Ciência Cristã e
homens!
segue os mandamentos de Deus, atendo-te firmemente à
sabedoria, à Verdade e ao Amor.
12| Ezequiel 36: 16, 26 (até 2º novo), 27
16- Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo:
18| 322: 3 — Quando a compreensão mudar os pontos
26- Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de de vista acerca da vida e da inteligência, de uma base
vós espírito novo;
material para uma base espiritual, alcançaremos a
27- Porei dentro de vós o meu Espírito e farei realidade da Vida, o domínio da Alma sobre o sentido, e
que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus perceberemos o cristianismo, ou seja, a Verdade, em
juízos e os observeis.
seu Princípio divino. Esse é o ponto culminante a
alcançar, antes de se chegar ao estado de homem
13| João 12: 44, 46
44- E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim harmonioso e imortal e de serem reveladas suas
crê, não em mim, mas naquele que me enviou.
capacidades. Em vista do trabalho imenso a realizar
46- Eu vim como luz para o mundo, a fim de que antes que esse reconhecimento da Ciência divina possa
todo aquele que crê em mim não permaneça nas vir,é de alta importância volvermos nossos pensamentos
trevas.
para o Princípio divino, a fim de que a crença finita
possa estar preparada para desfazer-se de seu erro.
14| João 15: 8, 16 (até permaneça)
8- Nisto é glorificado meu Pai, em que deis 19| 170: 23 — A causalidade espiritual é a única
muito fruto; e assim vos tornareis meus questão a considerar, pois mais do que todas as outras, a
discípulos.
causalidade espiritual está relacionada com o progresso
16- Não fostes vós que me escolhestes a mim; humano. Parece que nossa época está preparada a
pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos abordar esse assunto, a ponderar um pouco a
designei para que vades e deis fruto, e o vosso supremacia do Espírito e ao menos tocar a orla da veste
fruto permaneça.
da Verdade.
SCIENCE AND HEALTH
14| 296: 4 (only) — Progress is born of experience.
15| 233: 1 — Every day makes its demands upon us for higher proofs rather than professions of Christian power. These proofs consist solely in the destruction
of sin, sickness, and death by the power of Spirit, as Jesus destroyed them. This is an element of progress, and progress is the law of God, whose law demands of
us only what we can certainly fulfil.
16| 426: 5-9 — The discoverer of Christian Science finds the path less difficult when she has the high goal always before her thoughts, than when she counts her
footsteps in endeavoring to reach it. When the destination is desirable, expectation speeds our progress.
17| 495: 25-31 — Question. — How can I progress most rapidly in the understanding of Christian Science?
Answer. — Study thoroughly the letter and imbibe the spirit. Adhere to the divine Principle of Christian Science and follow the behests of God, abiding
steadfastly in wisdom, Truth, and Love.
18| 322: 3 — When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control
of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained
and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to
turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.
19| 170: 22 — Spiritual causation is the one question to be considered, for more than all others spiritual causation relates to human progress. The age seems
ready to approach this subject, to ponder somewhat the supremacy of Spirit, and at least to touch the hem of Truth's garment.
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15| Salmos 67: 1, 2
1- Seja Deus gracioso para conosco, e
nos abençoe, e faça resplandecer
sobre nós o rosto;
2- para que se conheça na terra o teu
caminho e, em todas as nações, a tua
salvação.
16| Mateus 4: 23
23- Percorria Jesus toda a Galiléia,
ensinando nas sinagogas, pregando o
evangelho do reino e curando toda
sorte de doenças e enfermidades entre
o povo.
17| Lucas 8: 43-48
43- Certa mulher que, havia doze
anos, vinha sofrendo de uma
hemorragia, e a quem ninguém tinha
podido curar [e que gastara com os
médicos todos os seus haveres],
44- veio por trás dele e lhe tocou na
orla da veste, e logo se lhe estancou a
hemorragia.
45- Mas Jesus disse: Quem me
tocou? Como todos negassem, Pedro
[com seus companheiros] disse:
Mestre, as multidões te apertam e te
oprimem [e dizes: Quem me tocou?].
46- Contudo, Jesus insistiu: Alguém
me tocou, porque senti que de mim
saiu poder.
47- Vendo a mulher que não podia
ocultar-se, aproximou-se trêmula e,
prostrando-se diante dele, declarou, à
vista de todo o povo, a causa por que
lhe
havia
tocado
e
como
imediatamente fora curada.
48- Então, lhe disse: Filha, a tua fé te
salvou; vai-te em paz.
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20| 286: 9 — O Mestre disse: “Ninguém vem ao Pai [o Princípio
divino do ser] senão por mim”, o Cristo, a Vida, a Verdade, o
Amor; pois Cristo diz: “Eu sou o caminho.” Do começo ao fim, a
causalidade física foi posta de lado por esse homem original, Jesus.
Ele sabia que o Princípio divino, o Amor, cria e governa tudo o que
é real.
21| 207: 21-25 — Só há uma causa primária. Portanto, não pode
haver efeito algum de qualquer outra causa, e não pode haver
realidade naquilo que não proceda dessa causa grande e única. O
pecado, a doença, a enfermidade e a morte não pertencem à
Ciência do ser.
22| 230: 16 — Deus, o bem, é tão incapaz de produzir a doença,
como a bondade é incapaz de causar o mal, e a saúde de ocasionar
a moléstia.
23| 229: 22-10 — Se Deus faz com que o homem fique doente, a
doença deve ser boa, e seu oposto, a saúde, deve ser mau, pois tudo
o que Ele faz é bom e permanece para sempre. Se a transgressão
da lei de Deus produz a doença, é justo adoecer; e não poderíamos,
se quiséssemos, e não deveríamos, se pudéssemos, anular os
decretos da sabedoria. Não é a transgressão de uma lei da matéria,
nem de uma lei da Mente divina, mas sim, a transgressão de uma
crença da mente mortal, o que produz a crença de que estejamos
doentes. O remédio é a Verdade, não a matéria — a verdade de
que a doença é irreal.
Se a doença é real, pertence à imortalidade; se é verdadeira, faz
parte da Verdade. Tentarias tu, com medicamentos ou sem eles,
destruir uma qualidade ou uma condição da Verdade? Se, porém, a
doença e o pecado são ilusões, o despertar desse sonho mortal, ou
dessa ilusão, nos levará à saúde, à santidade e à imortalidade. Esse
despertar é a vinda eterna do Cristo, o precursor da Verdade, a qual
expulsa o erro e cura os doentes. Essa é a salvação que vem por
meio de Deus, o Princípio divino, o Amor, como Jesus o
demonstrou.
24| 417: 5-7, 10-16 — Nunca digas aos doentes que eles têm mais
coragem do que força. ... Sustenta as verdades apresentadas pela
Ciência Cristã — que o Espírito é Deus, e por isso, não pode estar
doente; que aquilo que se chama matéria não pode estar doente;
que toda causalidade é Mente, que está agindo mediante a lei
espiritual. Então, mantém tua posição com a compreensão
inabalável da Verdade e do Amor, e vencerás.

SCIENCE AND HEALTH
20| 286: 9 — The Master said, “No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me,” Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, “I am the
way.” Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.
21| 207: 20-24 — There is but one primal cause. Therefore there can be no effect from any other cause, and there can be no reality in aught which does not
proceed from this great and only cause. Sin, sickness, disease, and death belong not to the Science of being.
22| 230: 16 — God, good, can no more produce sickness than goodness can cause evil and health occasion disease.
23| 229: 23-10 — If God causes man to be sick, sickness must be good, and its opposite, health, must be evil, for all that He makes is good and will stand forever.
If the transgression of God's law produces sickness, it is right to be sick; and we cannot if we would, and should not if we could, annul the decrees of wisdom. It is
the transgression of a belief of mortal mind, not of a law of matter nor of divine Mind, which causes the belief of sickness. The remedy is Truth, not matter, — the
truth that disease is unreal.
If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. Would you attempt with drugs, or without, to destroy a quality or condition of Truth?
But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the
forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine
Principle, Love, as demonstrated by Jesus.
24| 417: 10-16 — Maintain the facts of Christian Science, — that Spirit is God, and therefore cannot be sick; that what is termed matter cannot be sick; that all
causation is Mind, acting through spiritual law. Then hold your ground with the unshaken understanding of Truth and Love, and you will win.
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18| Jeremias 31: 3, 31, 33 depois, 34 (até Senhor) 25| 272: 32 — Só a Ciência Cristã, tal como foi
3- De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: demonstrada por Jesus, revela o Princípio divino e
Com amor eterno eu te amei; por isso, com natural da Ciência.
benignidade te atraí.
26| 112: 32-3 — Deus é o Princípio da metafísica
31- Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei divina. Como há um só Deus, só pode haver um
nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Princípio divino de toda Ciência; e deve haver regras
Judá.
fixas para a demonstração desse Princípio divino.
33- ... depois daqueles dias, diz o Senhor: Na mente, 27| 126: 15 — O ponto controverso entre a Ciência
lhes imprimirei as minhas leis, também no coração Cristã, de um lado, e a teologia popular de outro, é
lhas inscreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o este: deverá a Ciência explicar que a causa e o efeito
meu povo.
são ao mesmo tempo naturais e espirituais? Ou
34- Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, deverá tudo quanto está fora do alcance do
nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao conhecimento dos sentidos materiais ser chamado
Senhor.
sobrenatural, e deixado à mercê de hipóteses
especulativas?
19| Deuter. 29: 29
29- As coisas encobertas pertencem ao Senhor, 28| 111: 6-14 — A Ciência Cristã é natural, mas
nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a não física. A Ciência de Deus e do homem não é
nós e a nossos filhos, para sempre, para que mais sobrenatural do que a ciência dos números,
cumpramos todas as palavras desta lei.
embora haja quem lhe negue o direito ao nome de
Ciência, por afastar-se do reino do físico, como
20| Salmos 119: 97, 174
97- Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, precisa fazê-lo a Ciência de Deus, o Espírito. O
todo o dia!
Princípio da metafísica divina é Deus; a prática da
174- Suspiro, Senhor, por tua salvação; a tua lei é metafísica divina é a utilização do poder da Verdade
todo o meu prazer.
sobre o erro; suas regras demonstram sua Ciência.
29| 302: 20 — A Ciência do ser revela que o
21| Salmos 143: 8
8- Faze-me ouvir, pela manhã, da tua graça, pois em homem é perfeito, assim como o Pai é perfeito,
ti confio; mostra-me o caminho por onde devo porque a Alma ou a Mente do homem espiritual é
andar, porque a ti elevo a minha alma.
Deus, o Princípio divino de todo ser, e porque esse
homem real é governado pela Alma, não pelos
22| Romanos 1: 16 não, 17 (até 2º fé)
16- ... não me envergonho do evangelho, porque é o sentidos, pela lei do Espírito, não pelas assim
poder de Deus para a salvação de todo aquele que chamadas leis da matéria.
crê, primeiro do judeu e também do grego;
30|
260: 8 — As concepções do pensamento
17- visto que a justiça de Deus se revela no mortal, que erra, têm de ceder ao ideal de tudo o que
evangelho, de fé em fé.
é perfeito e eterno. Através de muitas gerações as
crenças humanas alcançarão concepções mais
divinas, e o modelo imortal e perfeito da criação de
Deus será finalmente reconhecido como a única
concepção verdadeira do ser.
SCIENCE AND HEALTH
25| 272: 30 — Christian Science, as demonstrated by Jesus, alone reveals the natural, divine Principle of Science.
26| 112: 32-3 — God is the Principle of divine metaphysics. As there is but one God, there can be but one divine Principle of all Science; and
there must be fixed rules for the demonstration of this divine Principle.
27| 126: 15 — The point at issue between Christian Science on the one hand and popular theology on the other is this: Shall Science explain
cause and effect as being both natural and spiritual? Or shall all that is beyond the cognizance of the material senses be called supernatural, and
be left to the mercy of speculative hypotheses?
28| 111: 6-14 — Christian Science is natural, but not physical. The Science of God and man is no more supernatural than is the science of
numbers, though departing from the realm of the physical, as the Science of God, Spirit, must, some may deny its right to the name of Science.
The Principle of divine metaphysics is God; the practice of divine metaphysics is the utilization of the power of Truth over error; its rules
demonstrate its Science.
29| 302: 19 — The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is
God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called
laws of matter.
30| 260: 7 — The conceptions of mortal, erring thought must give way to the ideal of all that is perfect and eternal. Through many generations
human beliefs will be attaining diviner conceptions, and the immortal and perfect model of God's creation will finally be seen as the only true
conception of being.

