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Tema da semana:
-3- DEUS
A BÍBLIA
CIÊNCIA E SAÚDE COM A CHAVE DAS ESCRITURAS
1
de autoria de Mary Baker Eddy
1| 140: 25-28 — O Deus da Ciência Cristã é o
1| Salmos 119: 89, 90 (até 2º geração)
89- Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra Amor divino, universal, eterno, que não muda, nem
no céu.
causa o mal, a doença ou a morte.
90- A tua fidelidade estende-se de geração em 2| 12: 34 — Na Ciência divina, em que as orações
geração;
são mentais, todos podem valer-se de Deus como
“socorro bem presente nas tribulações”. O Amor é
2| Salmos 100: 1, 3, 5
imparcial e universal na sua adaptação e nas suas
1- Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras.
3- Sabei que o Senhor é Deus; foi ele quem nos fez, e dádivas. É a fonte aberta que clama: “Ah! todos
dele somos; somos o seu povo e rebanho do seu vós os que tendes sede, vinde às águas.”
pastoreio.
3| 256: 7 — O Amor, o Princípio divino, é o Pai e a
5- Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura Mãe do universo, inclusive o homem.
para sempre, e, de geração em geração, a sua 4| 275: 6-22 — O ponto de partida da Ciência
fidelidade.
divina é que Deus, o Espírito, é Tudo-em-tudo, e que
não há outro poder ou outra Mente — que Deus é
3| Isaías 40: 11
11- Como pastor, apascentará o seu rebanho; entre os Amor, e por isso, Ele é Princípio divino.
seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no
Para compreender a realidade e a ordem do ser na
sua Ciência, tens de começar por considerar Deus
seio; as que amamentam ele guiará mansamente.
como o Princípio divino de tudo o que realmente
4| Isaías 41: 17, 18, 20
17- Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as existe. O Espírito, a Vida, a Verdade, o Amor
há, e a sua língua se seca de sede; mas eu, o Senhor, combinam-se numa unidade — e são os nomes
os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei.
bíblicos para Deus. Toda substância, inteligência,
18- Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio sabedoria, existência, imortalidade, causa e efeito
dos vales; tornarei o deserto em açudes de águas e a pertencem a Deus. Esses são os Seus atributos, as
terra seca, em mananciais.
manifestações eternas do infinito Princípio divino, o
20- para que todos vejam e saibam, considerem e Amor. Nenhuma sabedoria é sábia, senão a Sua
juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e sabedoria; nenhuma verdade é verdadeira, a não ser
o Santo de Israel o criou.
a divina; nenhum amor é amoroso, a não ser o
divino; nenhuma vida é Vida, a não ser a divina;
5| Malaq. 3: 6 eu (até mudo)
6- ... eu, o Senhor, não mudo.
nenhum bem existe, a não ser o bem que Deus
concede.
5| 242: 4-6 — É apenas questão de tempo, quando
“todos Me conhecerão a Mim, [Deus], desde o
menor até ao maior deles”.
SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES by Mary Baker Eddy
1| 140: 25-27 — The Christian Science God is universal, eternal, divine Love, which changeth not and causeth no evil, disease, nor death.
2| 12: 31 — Science, where prayers are mental, all may avail them selves of God as “a very present help in trouble.” Love is impartial and
universal in its adaptation and bestowals. It is the open fount which cries, “Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters.”
3| 256: 7 — Love, the divine Principle, is the Father and Mother of the universe, including man.
4| 275: 6-19 — The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is
Love, and therefore He is divine Principle.
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. Spirit, Life,
Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. 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. No wisdom is wise but His wisdom; no
truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.
5| 242: 3-5 — It is only a question of time when “they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest.”
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6| 184: 12-17 — A Verdade, a Vida e o Amor são
6| Salmos 119: 65, 86 (até mandamentos)
65- Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a as únicas exigências legítimas e eternas impostas ao
tua palavra.
homem, e são legisladores espirituais, que
86- São verdadeiros todos os teus mandamentos;
compelem à obediência por intermédio de estatutos
divinos.
7| 1 Reis 8: 56-58
56- Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu
Governado pela inteligência divina, o homem é
povo de Israel, segundo tudo o que prometera; nem harmonioso e eterno.
uma só palavra falhou de todas as suas boas 7| 295: 5-7 — Deus cria e governa o universo,
promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. inclusive o homem. O universo está cheio de idéias
57- O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como espirituais, que Deus desenvolve, e elas obedecem à
foi com nossos pais; não nos desampare e não nos Mente que as cria.
8| 183: 24 (somente) — A obediência à Verdade
deixe;
58- a fim de que a si incline o nosso coração, para dá ao homem poder e força.
andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os 9| 62: 4, 17 — Toda a educação das crianças deve
seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus visar a formação de hábitos de obediência à lei
juízos, que ordenou a nossos pais.
moral e espiritual, com os quais a criança possa
enfrentar e vencer a crença nas pretensas leis físicas,
8| Prov. 20: 5, 7, 11, 18 (até êxito)
5- Como águas profundas, são os propósitos do crença essa que engendra as moléstias.
coração do homem, mas o homem de inteligência sabe
Deve-se permitir que as crianças permaneçam
descobri-los.
como tais nos seus conhecimentos e que se tornem
7- O justo anda na sua integridade; felizes lhe são os homens e mulheres só pelo desenvolvimento na
filhos depois dele.
compreensão da natureza superior do homem.
11- Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se 10| 516: 21 — O homem, feito a semelhança de
o que faz é puro e reto.
Deus, possui e reflete o domínio de Deus sobre toda
18- Os planos mediante os conselhos têm bom êxito.
a terra. O homem e a mulher, coexistentes e eternos
com Deus, refletem para sempre, em qualidade
9| Deuter. 4: 35, 36 (até ensinar)
35- A ti te foi mostrado para que soubesses que o glorificada, o infinito Pai-Mãe Deus.
Senhor é Deus; nenhum outro há, senão ele.
36- Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar.
10| Deuter. 7: 9
9- Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o
Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até
mil gerações aos que o amam e cumprem os seus
mandamentos.
SCIENCE AND HEALTH
6| 184: 12-17 — Truth, Life, and Love are the only legitimate and eternal demands on man, and they are spiritual lawgivers, enforcing obedience
through divine statutes.
Controlled by the divine intelligence, man is harmonious and eternal.
7| 295: 5-8 — God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are
obedient to the Mind that makes them.
8| 183: 23-24 — Obedience to Truth gives man power and strength.
9| 62: 4, 16 — The entire education of children should be such as to form habits of obedience to the moral and spiritual law, with which the child
can meet and master the belief in so-called physical laws, a belief which breeds disease.
Children should be allowed to remain children in knowledge, and should become men and women only through growth in the understanding of
man's higher nature.
10| 516: 19 — Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth. Man and woman as coexistent and eternal
with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

A BÍBLIA
11| Oséias 2: 19, 20, 23 e a
19- Desposar-te-ei comigo para sempre; desposar-teei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e
em misericórdias;
20- desposar-te-ei comigo em fidelidade, e
conhecerás ao Senhor.
23-... e a Não-Meu-Povo direi: Tu és o meu povo!
Ele dirá: Tu és o meu Deus!
12| 2 Crôn. 33: 1-4, 10, 12, 13, 15
1- Tinha Manassés doze anos de idade quando
começou a reinar e cinqüenta e cinco anos reinou em
Jerusalém.
2- Fez o que era mau perante o Senhor, segundo as
abominações dos gentios que o Senhor expulsara de
suas possessões, de diante dos filhos de Israel.
3- Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu
pai, havia derribado, levantou altares aos baalins, e
fez postes-ídolos, e se prostrou diante de todo o
exército dos céus, e o serviu.
4- Edificou altares na Casa do Senhor, da qual o
Senhor tinha dito: Em Jerusalém, porei o meu nome
para sempre.
10- Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém
não lhe deram ouvidos.
12- Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu
Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus
pais;
13- fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para
com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para
Jerusalém, ao seu reino; então, reconheceu Manassés
que o Senhor era Deus.
15-Tirou da Casa do Senhor os deuses estranhos e o
ídolo, como também todos os altares que edificara no
monte da Casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou
fora da cidade.
13| Jeremias 31: 3
3- De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com
amor eterno eu te amei; por isso, com benignidade te
atraí.
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11| 6: 18-19 — “Deus é Amor.” Mais do que isto
não podemos pedir, mais alto não podemos olhar,
mais longe não podemos ir.
12| 35: 31 (somente) — O desígnio do Amor é
reformar o pecador.
13| 574: 26-4 — A mesma circunstância que teu
sentido sofredor considera terrificante e aflitiva, o
Amor pode converter num anjo que acolherás sem o
saberes. Então o pensamento sussurra docemente:
“Vem! Ergue-te acima de tua consciência errônea e
adentra-te no verdadeiro sentido do Amor, e vê a
esposa do Cordeiro — o Amor desposado com a sua
própria idéia espiritual.”
14| 201: 8, 17-18, 20-5 — A Verdade faz uma nova
criatura, na qual as coisas antigas passam; “eis que
se fizeram novas”.
Paixões, egoísmo, falsos
apetites, ódio, medo, toda sensualidade, cedem à
espiritualidade, e a superabundância do ser está do
lado de Deus, o bem.
O meio de extrair o erro da mente mortal consiste
em inundá-la com a verdade, mediante fluxos de
Amor.
Enxertar a santidade na impiedade, supondo que o
pecado possa ser perdoado enquanto não tiver sido
abandonado, é tão insensato quanto coar mosquitos e
engolir camelos.
A unidade científica que existe entre Deus e o
homem tem de ser elaborada na vida prática, e a
vontade de Deus tem de ser universalmente feita.
15| 205: 34 — Quando compreendemos plenamente
nossa relação com o Divino não podemos ter
nenhuma outra Mente senão a dEle — nenhum outro
Amor, nenhuma outra sabedoria ou Verdade,
nenhum outro conceito de Vida e nenhuma
consciência da existência da matéria, ou erro.

SCIENCE AND HEALTH
11| 6: 17-18 — “God is Love.” More than this we cannot ask, higher we cannot look, farther we cannot go.
12| 35: 30 (only) — The design of Love is to reform the sinner.
13| 574: 27-3 — The very circumstance, which your suffering sense deems wrathful and afflictive, Love can make an angel entertained unawares.
Then thought gently whispers: “Come hither! Arise from your false consciousness into the true sense of Love, and behold the Lamb's wife, — Love
wedded to its own spiritual idea.”
14| 201: 7 Truth, 17-18, 20-5 — Truth makes a new creature, in whom old things pass away and “all things are become new.” Passions,
selfishness,
false appetites, hatred, fear, all sensuality, yield to spirituality, and the superabundance of being is on the side of God, good.
The way to extract error from mortal mind is to pour in truth through flood-tides of Love.
Grafting holiness upon unholiness, supposing that sin can be forgiven when it is not forsaken, is as foolish as straining out gnats and swallowing
camels. The scientific unity which exists between God and man must be wrought out in life-practice, and God's will must be universally done.
15| 205: 32 — When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no
other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.
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14| 2 Tess. 3: 3 o Senhor
3- ... o Senhor é fiel; ele vos confirmará e
guardará do Maligno.
15| Gênesis 39: 2, 4, 6-8, 10-12
2- O Senhor era com José, que veio a ser
homem próspero; e estava na casa de seu senhor
egípcio.
4- logrou José mercê perante ele, a quem servia;
e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe
passou às mãos tudo o que tinha.
6- Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de
José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de
nada sabia, além do pão com que se alimentava.
José era formoso de porte e de aparência.
7- Aconteceu, depois destas coisas, que a
mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe
disse: Deita-te comigo.
8- Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu
senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e
não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem
me passou ele às minhas mãos.
10- Falando ela a José todos os dias, e não lhe
dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar
com ela,
11- sucedeu que, certo dia, veio ele a casa, para
atender aos negócios; e ninguém dos de casa se
achava presente.
12- Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse:
Deita-te comigo; ele, porém, deixando as vestes
nas mãos dela, saiu, fugindo para fora.
16| Judas 1: 24, 25 (até séculos)
24- Ora, àquele que é poderoso para vos guardar
de tropeços e para vos apresentar com
exultação, imaculados diante da sua glória,
25- ao único Deus, nosso Salvador, mediante
Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade,
império e soberania, antes de todas as eras, e
agora, e por todos os séculos.
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16|
106: 7 — Deus dotou o homem com direitos
inalienáveis, entre os quais estão o governo de si mesmo, a
razão e a consciência. O homem só é propriamente
governado por si mesmo quando bem guiado e governado
por seu Criador, a Verdade e o Amor divinos.
17| 470: 16-18, 21 — Os filhos de Deus têm uma Mente
só. Como pode o bem converter-se em mal, se Deus, a
Mente do homem, nunca peca?
Deus é o criador do homem, e como o Princípio divino
do homem permanece perfeito, a idéia divina ou reflexo, o
homem, permanece perfeito. O homem é a expressão do
ser de Deus. Se alguma vez tivesse havido um momento
em que o homem não expressasse a perfeição divina,
então teria havido um momento em que o homem não
teria expressado Deus, e, por conseguinte, um momento
em que a Divindade teria deixado de ser expressa — isto
é, teria ficado sem entidade. Se o homem perdeu a
perfeição, então perdeu o seu Princípio perfeito, a Mente
divina. Se o homem alguma vez tivesse existido sem esse
Princípio perfeito ou Mente, então a existência do homem
teria sido um mito.
18| 56: 16-3 — A infidelidade ao pacto matrimonial é o
flagelo social de todas as raças, a “peste que se propaga
nas trevas”, a destruição “que assola ao meio-dia”. O
mandamento: “Não adulterarás”, não é menos imperativo
que este: “Não matarás.”
A castidade é o cimento da civilização e do progresso.
Sem ela não há estabilidade na sociedade humana, e sem
ela não se pode alcançar a Ciência da Vida.
19| 491: 14 — Só quando reconhecem a supremacia do
Espírito, que anula as pretensões da matéria, é que os
mortais podem desfazer-se da mortalidade e encontrar o
vínculo espiritual indissolúvel, que estabelece o homem
para sempre na semelhança divina, inseparável de seu
criador.
20| 90: 24-26 —Admitir no íntimo que o homem é a
própria semelhança de Deus, põe o homem em liberdade
para assenhorear-se da idéia infinita.

SCIENCE AND HEALTH
16| 106: 7 — God has endowed man with inalienable rights, among which are self-government, reason, and conscience. Man is properly selfgoverned only when he is guided rightly and governed by his Maker, divine Truth and Love.
17| 470: 16-18, 21 — The children of God have but one Mind. How can good lapse into evil, when God, the Mind of man, never sins?
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. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not
express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity. If man has lost perfection, then he has lost his perfect
Principle, the divine Mind. If man ever existed without this perfect Principle or Mind, then man's existence was a myth.
18| 56: 15-3 — Infidelity to the marriage covenant is the social scourge of all races, “the pestilence that walketh in darkness, . . . the destruction
that wasteth at noonday.” The commandment, “Thou shalt not commit adultery,” is no less imperative than the one, “Thou, shalt not kill.”
Chastity is the cement of civilization and progress. Without it there is no stability in society, and without it one cannot attain the Science of Life.
19| 491: 12 — It is only by acknowledging the supremacy of Spirit, which annuls the claims of matter, that mortals can lay off mortality and find
the indissoluble spiritual link which establishes man forever in the divine likeness, inseparable from his creator.
20| 90: 24-25 — The admission to one's self that man is God's own likeness sets man free to master the infinite idea.
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21|
315: 30-2 — Revestido em parte de uma
17| Salmos 40: 5 (até conosco), 10
5- São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que forma humana (isto é, como parecia à vista mortal),
tens operado e também os teus desígnios para conosco; concebido por mãe humana, Jesus era o mediador
10- Não ocultei no coração a tua justiça; proclamei a entre o Espírito e a carne, entre a Verdade e o erro.
tua fidelidade e a tua salvação; não escondi da grande Explicando e demonstrando o caminho da Ciência
divina, ele se tornou o caminho da salvação para
congregação a tua graça e a tua verdade.
todos os que lhe aceitavam a palavra.
18| Mateus 11: 2-6, 27
2- Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de 22| 136: 2-6 — Ele ensinou a seus seguidores que
Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe:
a religião que apresentava tinha um Princípio
3- És tu aquele que estava para vir ou havemos de divino, que expulsaria o erro e curaria tanto o
doente como o pecador.
Não pretendia ter
esperar outro?
4- E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a inteligência, ação, nem vida separadas de Deus.
João o que estais ouvindo e vendo:
23| 26: 16 — Sua missão foi revelar a Ciência do
5- os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são ser celeste, provar o que Deus é, e o que Ele faz
purificados, os surdos ouvem, os mortos são pelo homem.
ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o 24| 27: 2 — Jesus enviou uma mensagem a João
evangelho
Batista, a qual devia provar, sem sombra de dúvida,
6- E bem-aventurado é aquele que não achar em mim que o Cristo tinha vindo: “Ide, e anunciai a João o
motivo de tropeço.
que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os coxos
27- Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém andam, os leprosos são purificados, os surdos
conhece o Filho, senão o Pai; e ninguém conhece o ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres
Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser anuncia-se-lhes o evangelho.” Em outras palavras:
Dizei a João o que é a demonstração do poder
revelar.
divino, e de imediato ele perceberá que Deus é o
19| João 3: 16, 17
16- Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que poder na obra messiânica.
495: 1-3 — Deus curará os doentes por
deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê 25|
intermédio do homem, sempre que o homem for
não pereça, mas tenha a vida eterna.
17- Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não governado por Deus.
para que julgasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo por ele.
20| 1 Tim. 2: 5 há
5- ... há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os
homens, Cristo Jesus, homem.
SCIENCE AND HEALTH
21| 315: 29-2 — Wearing in part a human form (that is, as it seemed to mortal view), being conceived by a human mother, Jesus was the mediator
between Spirit and the flesh, between Truth and error. Explaining and demonstrating the way of divine Science, he became the way of salvation to
all who accepted his word.
22| 136: 2-6 — He taught his followers that his religion had a divine Principle, which would cast out error and heal both the sick and the sinning.
He claimed no intelligence, action, nor life separate from God.
23| 26: 16 — His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.
24| 27: 1 — Jesus sent a message to John the Baptist, which was intended to prove beyond a question that the Christ had come: “Go your way,
and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised,
to the poor the gospel is preached.” In other words: Tell John what the demonstration of divine power is, and he will at once perceive that God is
the power in the Messianic work.
25| 495: 1-2 — God will heal the sick through man, whenever man is governed by God.

A BÍBLIA
21| 1 Cor. 1: 9
9- Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à
comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso
Senhor.
22| 2 Cor. 9: 8
8- Deus pode fazer-vos abundar em toda graça,
a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla
suficiência, superabundeis em toda boa obra,
23| Efésios 3: 14, 16-19
14- Por esta causa, me ponho de joelhos diante
do Pai,
16- para que, segundo a riqueza da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder,
mediante o seu Espírito no homem interior;
17- e, assim, habite Cristo no vosso coração,
pela fé, estando vós arraigados e alicerçados
em amor,
18- a fim de poderdes compreender, com todos
os santos, qual é a largura, e o comprimento, e
a altura, e a profundidade
19- e conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais tomados de
toda a plenitude de Deus.
24| 1 Tess. 5: 23 (até tudo), 24
23- O mesmo Deus da paz vos santifique em
tudo;
24- Fiel é o que vos chama, o qual também o
fará.
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26| 326: 18-23 — O propósito e o motivo de viver
retamente podem ser teus agora. Conquistado esse
ponto, terás começado como devias. Terás começado
pela tabuada da Ciência Cristã, e nada — a não ser a má
intenção — poderá impedir teu progresso.
Se
trabalhares e orares com motivos sinceros, teu Pai
abrirte-á o caminho.
27| 52: 25 — O mais alto representante terrestre de
Deus, ao falar da faculdade humana de refletir o poder
divino, disse profeticamente a seus discípulos —
referindo-se não apenas à época deles, mas a todos os
tempos: “Aquele que crê em mim, fará também as obras
que eu faço”; e “Estes sinais hão de acompanhar aqueles
que crêem.”
28| 454: 17-21 — O amor a Deus e ao homem é o
verdadeiro incentivo, tanto para curar como para ensinar.
O Amor nos inspira o caminho, ilumina-o, no-lo designa
e nele nos guia. Motivos justos dão asas ao pensamento
e força e liberdade à palavra e à ação.
29|
276: 1 — Ter um só Deus, uma Mente só,
desenvolve o poder que cura os doentes e cumpre estas
palavras das Escrituras: “Eu sou o Senhor que te sara”,
e “Achei resgate.” Quando os preceitos divinos são
compreendidos, desvendam o fundamento da
fraternidade na qual uma mente não está em guerra com
outra, mas todos têm um só e o mesmo Espírito, Deus,
uma só e a mesma fonte inteligente, de acordo com o
mandamento bíblico: “Que haja em vós a mesma Mente
que houve também em Cristo Jesus.” O homem e seu
Criador estão correlacionados na Ciência divina, e a
consciência real só tem conhecimento das coisas de
Deus.
30| 103: 17-18 (até 1º .) — O máximo do bem é o Deus
infinito e Sua idéia, o Tudo-em-tudo.

SCIENCE AND HEALTH
26| 326: 16-21 — The purpose and motive to live aright can be gained now. This point won, you have started as you should. You have begun
at the numeration-table of Christian Science, and nothing but wrong intention can hinder your advancement. Working and praying with true
motives, your Father will open the way.
27| 52: 23 — The highest earthly representative of God, speaking of human ability to reflect divine power, prophetically said to his disciples,
speaking not for their day only but for all time: “He that believeth on me, the works that I do shall he do also;” and “These signs shall follow
them that believe.”
28| 454: 17-21 — Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the
way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action.
29| 276: 1 — Having one God, one Mind, unfolds the power that heals the sick, and fulfils these sayings of Scripture, “I am the Lord that
healeth thee,” and “I have found a ransom.” When the divine precepts are understood, they unfold the foundation of fellowship, in which one
mind is not at war with another, but all have one Spirit, God, one intelligent source, in accordance with the Scriptural command: “Let this Mind
be in you, which was also in Christ Jesus.” Man and his Maker are correlated in divine Science, and real consciousness is cognizant only of the
things of God.
30| 103: 15-16 — The maximum of good is the infinite God and His idea, the All-in-all.

