LIÇÕES BÍBLICAS do Livrete Trimestral da Ciência Cristã.
Copyright 2007. The Christian Science Publishing Society.
Todos os direitos reservados. Reimpresso com permissão.

23 -29 de julho, 2007

Tema da semana:
-5- VERDADE
A BÍBLIA
CIÊNCIA E SAÚDE COM A CHAVE DAS ESCRITURAS
1
de autoria de Mary Baker Eddy
1| 497: 2-8 — Como adeptos da Verdade,
1| Isaías 25: 1
1- Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei a ti e tomamos a Palavra inspirada da Bíblia como nosso
louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens guia suficiente para a Vida eterna.
executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros.
Reconhecemos e adoramos um Deus único,
supremo e infinito. Reconhecemos Seu Filho, o
2| Salmos 119: 140, 142
140- Puríssima é a tua palavra; por isso, o teu servo a Cristo único; o Espírito Santo ou Consolador
estima.
divino; e o homem à imagem e semelhança de
142- A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria Deus.
verdade.
2| 330: 19-20 — Deus é o que as Escrituras O
declaram — Vida, Verdade, Amor.
3| Isaías 49: 1(até nascimento) 2, 3
1- Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, 3| 107: 1 — No ano de 1866, descobri a Ciência
escutai! O Senhor me chamou desde o meu nascimento, do Cristo, ou leis divinas da Vida, da Verdade e do
2- fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra Amor, e dei à minha descoberta o nome Christian
da sua mão me escondeu; fez-me como uma flecha Science.
Deus, por Sua mercê, vinha me
polida, e me guardou na sua aljava,
preparando durante muitos anos para a recepção
3- e me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem desta revelação final do Princípio divino absoluto
hei de ser glorificado.
da cura mental científica.
4| 358: 10 — A Ciência Cristã, compreendida,
4| 2 Tim. 4: 2
2- prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, coincide com as Escrituras e sustenta lógica e
corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e demonstrativamente todos os pontos que
doutrina.
apresenta. De outra maneira, não seria Ciência, e
não poderia apresentar suas provas. A Ciência
5| 2 Tim. 2: 1, 15, 24-26 (até sensatez)
1- Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristã não se compõe de aforismos contraditórios
Cristo Jesus.
nem das invencionices daqueles que zombam de
15- Procura apresentar-te a Deus aprovado, como Deus. Ela apresenta o veredicto sereno e claro da
obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja Verdade contra o erro, pronunciado e ilustrado
bem a palavra da verdade.
pelos profetas, por Jesus, por seus apóstolos, tal
24- Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a como consta nas Escrituras, do começo ao fim.
contender, e sim deve ser brando para com todos, apto
para instruir, paciente,
25- disciplinando com mansidão os que se opõem, na
expectativa de que Deus lhes conceda não só o
arrependimento para conhecerem plenamente a verdade,
26- mas também o retorno à sensatez.
SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES by Mary Baker Eddy
1| 497: 3-8 — As adherents of Truth, we take the inspired Word of the Bible as our sufficient guide to eternal Life.
We acknowledge and adore one supreme and infinite God. We acknowledge His Son, one Christ; the Holy Ghost or divine Comforter; and man in
God's image and likeness.
2| 330: 19-20 — God is what the Scriptures declare Him to be, — Life, Truth, Love.
3| 107: 1 — In the year 1866, I discovered the Christ Science or divine laws of Life, Truth, and Love, and named my discovery Christian Science.
God had been graciously preparing me during many years for the reception of this final revelation of the absolute divine Principle of scientific
mental healing.
4| 358: 9 — Christian Science, understood, coincides with the Scriptures, and sustains logically and demonstratively every point it presents.
Otherwise it would not be Science, and could not present its proofs. Christian Science is neither made up of contradictory aphorisms nor of the
inventions of those who scoff at God. It presents the calm and clear verdict of Truth against error, uttered and illustrated by the prophets, by Jesus,
by his apostles, as is recorded throughout the Scriptures.
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5| 97: 23 — É preciso coragem para declarar a
6| 1 Samuel 17: 4, 8-11, 32, 37, 40, 43 (até paus)
verdade; porque quanto mais alto a Verdade
45, 47, 50
4- Então, saiu do arraial dos filisteus um homem levantar a voz, tanto mais alto o erro gritará, até que
guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de seus sons inarticulados sejam silenciados para
seis côvados e um palmo.
sempre no esquecimento.
8- Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para 6| 186: 12 (somente), 15-23 — O mal é uma
que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou negação, por ser a ausência da verdade. ... Todo
eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós mortal tem de aprender que não há poder nem
um homem que desça contra mim.
realidade no mal.
O mal quer impor-se. Diz: “Sou uma entidade
9- Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos
vossos servos; porém, se eu o vencer e o ferir, então, real, que subjuga o bem.” Essa mentira há de
sereis nossos servos e nos servireis.
despojar o mal de todas as suas pretensões. O único
10- Disse mais o filisteu: Hoje, afronto as tropas de poder do mal é destruir-se a si mesmo. Nunca pode
Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. destruir nem sequer uma partícula do bem. Toda
11- Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do tentativa do mal para destruir o bem é um malogro e
filisteu, espantaram-se e temeram muito.
só contribui para castigar peremptoriamente o
32- Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de malfeitor.
ninguém por causa dele; teu servo irá e pelejará contra 7| 192: 20 — Na Ciência não podes ter poder
o filisteu.
algum oposto a Deus, e os sentidos físicos precisam
37- Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras abandonar seu falso testemunho. Tua influência
do leão e das do urso; ele me livrará das mãos deste para o bem depende do peso que lançares no prato
filisteu. Então, disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor certo da balança. O bem que fazes e incorporas, te
seja contigo.
dá o único poder que se pode alcançar. O mal não é
40- Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si poder. É um arremedo da força, que não tarda em
cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de trair sua fraqueza e cair, para nunca mais se
pastor, que trazia, a saber, no surrão; e, lançando mão levantar.
da sua funda, foi-se chegando ao filisteu.
8| 368: 2 — A confiança inspirada pela Ciência
43- Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para assenta no fato de que a Verdade é real, e o erro
vires a mim com paus?
irreal. O erro é um covarde ante a Verdade. A
45- Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim Ciência divina insiste em que o tempo provará tudo
com espada, e com lança, e com escudo; eu, porém, isso. Tanto a verdade como o erro se aproximaram,
vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o mais do que nunca, da percepção dos mortais, e a
Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
verdade tornar-se-á ainda mais clara à medida que o
47- Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não erro se for destruindo a si mesmo.
com espada, nem com lança; porque do Senhor é a 9| 542: 18-21 — “Os que lançam mão da espada, à
guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos.
espada perecerão.”
Que a Verdade ponha a
50- Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma descoberto o erro e o destrua do modo como Deus o
funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou; porém destrói, e que a justiça humana imite a divina.
não havia espada na mão de Davi.
SCIENCE AND HEALTH
5|
97: 22 — It requires courage to utter truth; for the higher Truth lifts her voice, the louder will error scream, until its inarticulate sound is
forever silenced in oblivion.
6| 186: 11 (only), 15-22 — Evil is a negation, because it is the absence of truth. … Every mortal must learn that there is neither power nor reality
in evil.
Evil is self-assertive. It says: “I am a real entity, overmastering good.” This falsehood should strip evil of all pretensions. The only power of evil
is to destroy itself. It can never destroy one iota of good. Every attempt of evil to destroy good is a failure, and only aids in peremptorily punishing
the evil-doer.
7| 192: 19 — In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony. Your influence for
good depends upon the weight you throw into the right scale. The good you do and embody gives you the only power obtainable. Evil is not power.
It is a mockery of strength, which erelong betrays its weakness, and falls, never to rise.
8| 368: 2 — The confidence inspired by Science lies in the fact that Truth is real and error is unreal. Error is a coward before Truth. Divine
Science insists that time will prove all this. Both truth and error have come nearer than ever before to the apprehension of mortals, and truth will
become still clearer as error is self- destroyed.
9| 542: 18-21 — “They that take the sword shall perish with the sword.” Let Truth uncover and destroy error in God's own way, and let human
justice pattern the divine.

A BÍBLIA
7| 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.
8| João 8: 1, 2, 13, 14, 31, 32
1- Jesus, entretanto, foi para o monte das Oliveiras.
2- De madrugada, voltou novamente para o templo,
e todo o povo ia ter com ele; e, assentado, os
ensinava.
13- Então, lhe objetaram os fariseus: Tu dás
testemunho de ti mesmo; logo, o teu testemunho não
é verdadeiro.
14- Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu
testifico de mim mesmo, o meu testemunho é
verdadeiro, porque sei donde vim e para onde vou;
mas vós não sabeis donde venho, nem para onde
vou.
31- Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido
nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois
verdadeiramente meus discípulos;
32- e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará.
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10| viii: 11-15 — A pergunta: Que é a Verdade? se
responde pela demonstração — pela cura da doença,
assim como do pecado; e essa demonstração prova
que a cura cristã confere o máximo de saúde e faz os
melhores homens.
11| 350: 24 A — A Verdade divina tem de ser
conhecida por seus efeitos sobre o corpo, assim como
sobre a mente, antes que a Ciência do ser possa ser
demonstrada.
Daí sua corporificação no Jesus
encarnado — aquele elo de vida que forma a conexão
pela qual o real alcança o irreal, a Alma reprova o
sentido e a Verdade destrói o erro.
12| 224: 27 — A Verdade traz os elementos da
liberdade. No seu estandarte está o lema inspirado
pela Alma: “A escravidão está abolida.” O poder de
Deus traz libertação ao cativo. Nenhum poder pode
resistir ao Amor divino. Que é esse suposto poder,
que se opõe a Deus? De onde vem? Que é que
prende o homem com cadeias de ferro ao pecado, à
doença e à morte? Tudo quanto escraviza o homem é
oposto ao governo divino. A Verdade liberta o
homem.
13| 418: 21 — A Verdade é afirmativa e confere
harmonia. Toda lógica metafísica é inspirada por essa
regra simples da Verdade, que governa toda a
realidade. Pelos argumentos verídicos que empregas,
e especialmente pelo espírito de Verdade e Amor que
abrigas, curarás os doentes.

SCIENCE AND HEALTH
10| viii: 12-15 — The question, What is Truth, is answered by demonstration, — by healing both disease and sin; and this demonstration shows
that Christian healing confers the most health and makes the best men.
11| 350: 24 Divine — Divine Truth must be known by its effects on the body as well as on the mind, before the Science of being can be
demonstrated. Hence its embodiment in the incarnate Jesus, — that life-link forming the connection through which the real reaches the unreal, Soul
rebukes sense, and Truth destroys error.
12| 224: 28 — Truth brings the elements of liberty. On its banner is the Soul-inspired motto, “Slavery is abolished.” The power of God brings
deliverance to the captive. No power can withstand divine Love. What is this supposed power, which opposes itself to God? Whence cometh it?
What is it that binds man with iron shackles to sin, sickness, and death? Whatever enslaves man is opposed to the divine government. Truth makes
man free.
13| 418: 20 — Truth is affirmative, and confers harmony. All metaphysical logic is inspired by this simple rule of Truth, which governs all reality.
By the truthful arguments you employ, and especially by the spirit of Truth and Love which you entertain, you will heal the sick.

4
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9| Mateus 10: 1, 5, 6, 8, 16-20, 22, 34, 36
1- Tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes Jesus
autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para
curar toda sorte de doenças e enfermidades.
5- A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes
instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em
cidade de samaritanos;
6- mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da
casa de Israel;
8- Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos,
expeli demônios; de graça recebestes, de graça dai.
16- Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de
lobos; sede, portanto, prudentes como as serpentes e
símplices como as pombas.
17- E acautelai-vos dos homens; porque vos entregarão
aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas;
18- por minha causa sereis levados à presença de
governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a
eles e aos gentios.
19- E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o
que haveis de falar, porque, naquela hora, vos será
concedido o que haveis de dizer,
20- visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de
vosso Pai é quem fala em vós.
22- Sereis odiados de todos por causa do meu nome;
aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo.
34- Não penseis que vim trazer paz à terra; não vim trazer
paz, mas espada.
36- Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria
casa.
10| Ecles. 5: 8
8- Se vires em alguma província opressão de pobres e o
roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes
de semelhante caso; porque o que está alto tem acima de
si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda
outros mais elevados que também exploram.
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14| 19: 13 — O Mestre não se abstinha de dizer
a verdade inteira, declarando com precisão
aquilo que destruiria a doença, o pecado e a
morte, embora seu ensinamento pusesse os lares
em dissensão e trouxesse às crenças materiais
não a paz, mas a espada.
15| 595: 3 — ESPADA. A idéia da Verdade;
justiça. Vingança; cólera.
16| 22: 30-32 — A justiça exige a reforma do
pecador. A misericórdia só cancela a dívida
quando a justiça o aprova. A vingança é
inadmissível.
17|
102: 30-2 — A humanidade precisa
aprender que o mal não é poder. Seu pretenso
despotismo é apenas uma fase do nada. A
Ciência Cristã desmantela o reino do mal, e
promove no mais alto grau, a afeição e a virtude
nas famílias, e portanto, na comunidade.
18| 538: 3-5, 7 — A Verdade deveria expulsar,
e de fato expulsa o erro para fora de todo o eu.
A Verdade é uma espada de dois gumes, que
protege e guia. ... Radiante de misericórdia e de
justiça, a espada da Verdade refulge ao longe e
indica a distância infinita entre a Verdade e o
erro, entre o material e o espiritual — o irreal e o
real.
19|
225: 8 — Os poderes deste mundo
combaterão e darão ordens às suas sentinelas
para não deixarem passar a verdade, até que
adira aos seus sistemas; mas a Ciência, sem
fazer caso da baioneta em riste, continua sua
marcha. Sempre há algum tumulto, mas também
um cerrar fileiras em torno do estandarte da
verdade.

SCIENCE AND HEALTH
14| 19: 12 — The Master forbore not to speak the whole truth, declaring precisely what would destroy sickness, sin, and death, although his
teaching set households at variance, and brought to material beliefs not peace, but a sword.
15| 595: 3 — SWORD. The idea of Truth; justice. Revenge; anger.
16| 22: 30-32 — Justice requires reformation of the sinner. Mercy cancels the debt only when justice approves. Revenge is inadmissible.
17| 102: 30-2 — Mankind must learn that evil is not power. Its so-called despotism is but a phase of nothingness. Christian Science despoils the
kingdom of evil, and pre-eminently promotes affection and virtue in families and therefore in the community.
18| 538: 3-4, 7 — Truth should, and does, drive error out of all selfhood. Truth is a two-edged sword, guarding and guiding. … Radiant with
mercy and justice, the sword of Truth gleams afar and indicates the infinite distance between Truth and error, between the material and spiritual, —
the unreal and the real.
19| 225: 8 — The powers of this world will fight, and will command their sentinels not to let truth pass the guard until it subscribes to their
systems; but Science, heeding not the pointed bayonet, marches on. There is always some tumult, but there is a rallying to truth's standard.
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20|
316: 7 — O Cristo, a Verdade, foi
11| João 17: 1, 6, 20
1- Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos demonstrado por meio de Jesus, para provar o poder
ao céu e disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a teu do Espírito sobre a carne — para mostrar que a
Filho, para que o Filho te glorifique a ti,
Verdade se manifesta por seus efeitos sobre a mente
6- Manifestei o teu nome aos homens que me deste do e o corpo humanos, curando a doença e destruindo o
mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm pecado.
guardado a tua palavra.
21| 445: 20-25 — A Ciência Cristã faz calar a
20- Não rogo somente por estes, mas também por vontade humana, acalma o medo com a Verdade e o
aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da Amor, e revela a atuação sem esforço da energia
sua palavra.
divina na cura dos doentes. O egoísmo, a inveja, a
paixão, o orgulho, o ódio e a vingança são expulsos
12| João 18: 1-3
1- Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente pela Mente divina, que cura a moléstia.
com seus discípulos para o outro lado do ribeiro 22| 451: 2 — Os Cientistas Cristãos têm de viver
Cedrom, onde havia um jardim; e aí entrou com eles.
sob a constante pressão do mandamento apostólico
2- E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, que lhes ordena retirarem-se do ambiente do mundo
porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus material e conservarem-se separados dele. Têm de
discípulos.
renunciar à agressão, à opressão e ao orgulho do
3- Tendo, pois, Judas recebido a escolta e, dos poder. O cristianismo, com a coroa do Amor sobre
principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, a fronte, tem de reinar em suas vidas.
chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas.
23|
48: 17-18, 21 — Judas tinha as armas do
mundo. Jesus não tinha nenhuma delas, e não
13| Mateus 26: 50-52
50- Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? escolheu os meios de defesa do mundo. ... Pedro
Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em teria ferido os inimigos de seu Mestre, mas Jesus
Jesus e o prenderam.
lho proibiu, repreendendo assim o ressentimento ou
51- E eis que um dos que estavam com Jesus, a coragem animal. Ele disse: “Mete a espada na
estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o bainha.”
servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha.
24| 28: 32-1 — Há demasiada coragem animal na
52- Então, Jesus lhe disse: Embainha a tua espada; sociedade humana e insuficiente coragem moral.
pois todos os que lançam mão da espada à espada 25| 327: 10-12, 25-26 — O mal é às vezes o
perecerão.
conceito mais elevado que o homem tem da justiça,
até que este se apegue mais firmemente ao bem.
14| Lucas 22: 51 E
51- ... E, tocando-lhe a orelha, o curou.
É preciso coragem moral para enfrentar o mal e
proclamar o bem.

SCIENCE AND HEALTH
20| 316: 7 — Christ, Truth, was demonstrated through Jesus to prove the power of Spirit over the flesh, — to show that Truth is made manifest by
its effects upon the human mind and body, healing sickness and destroying sin.
21| 445: 19-24 — Christian Science silences human will, quiets fear with Truth and Love, and illustrates the unlabored motion of the divine
energy in healing the sick. Self-seeking, envy, passion, pride, hatred, and revenge are cast out by the divine Mind which heals disease.
22| 451: 2 — Christian Scientists must live under the constant pressure of the apostolic command to come out from the material world and be
separate. They must renounce aggression, oppression and the pride of power. Christianity, with the crown of Love upon her brow, must be their
queen of life.
23| 48: 17-18, 21 — Judas had the world's weapons. Jesus had not one of them, and chose not the world's means of defence. … Peter would have
smitten the enemies of his Master, but Jesus forbade him, thus rebuking resentment or animal courage. He said: “Put up thy sword.”
24| 28: 32-1 — There is too much animal courage in society and not sufficient moral courage.
25| 327: 9-10, 23-24 — Evil is sometimes a man's highest conception of right, until his grasp on good grows stronger.
Moral courage is requisite to meet the wrong and to proclaim the right.
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26| 37: 6-9 — Os mortais procuram em vão matar
15| Atos 10: 34-40
34- Então, falou Pedro, dizendo: Reconheço, por a Verdade pela espada ou pela fogueira, mas o erro
verdade, que Deus não faz acepção de pessoas;
cai apenas pela espada do Espírito.
35- pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o 27| 571: 16 — Em todos os tempos e em todas as
teme e faz o que é justo lhe é aceitável.
circunstâncias, vence tu o mal pelo bem. Conhece36- Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de te a ti mesmo, e Deus te dará a sabedoria e a ocasião
Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio para conseguires a vitória sobre o mal. Revestido
de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
com a panóplia do Amor, estás ao abrigo do ódio
37- Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda humano. O cimento de uma humanidade mais
a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do elevada unirá todos os interesses na única divindade.
batismo que João pregou,
28| 45: 5-9, 12 — Nosso Mestre demonstrou plena
38- como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o e definitivamente a Ciência divina em sua vitória
Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda sobre a morte e o túmulo. O feito de Jesus foi para a
parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos iluminação dos homens e para salvar do pecado, da
do diabo, porque Deus era com ele;
doença e da morte, o mundo inteiro. ... Três dias
39- e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na depois do sepultamento de seu corpo, Jesus falou
terra dos judeus e em Jerusalém; ao qual também com seus discípulos. Os perseguidores não haviam
tiraram a vida, pendurando-o no madeiro.
conseguido ocultar a Verdade e o Amor imortais em
40- A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu um sepulcro.
que fosse manifesto.
29| 268: 1 — No mundo material, o pensamento
trouxe à luz, com grande rapidez, muitas maravilhas
16| Efésios 6: 10, 13-17
10- Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na úteis. Com igual presteza as asas céleres do
força do seu poder.
pensamento foram se elevando ao reino do real, à
13- Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que causa espiritual daquelas coisas inferiores que dão
possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido impulso à investigação. A crença numa base
tudo, permanecer inabaláveis.
material, da qual se possa deduzir toda
14- Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e racionalidade, está cedendo lentamente à idéia de
vestindo-vos da couraça da justiça.
uma base metafísica, ou seja, desviando seu olhar da
15- Calçai os pés com a preparação do evangelho da matéria para a Mente como causa de todo efeito. As
paz;
hipóteses materialistas desafiam a metafísica para
16- embraçando sempre o escudo da fé, com o qual um encontro em combate decisivo. Neste período
podereis apagar todos os dardos inflamados do revolucionário, tal como o jovem pastor com sua
Maligno.
funda, a mulher avança para lutar com Golias.
17- Tomai também o capacete da salvação e a espada 30| 380: 4 (somente) — A Verdade é sempre a
do Espírito, que é a palavra de Deus.
vencedora.

SCIENCE AND HEALTH
26| 37: 6-8 — Mortals try in vain to slay Truth with the steel or the stake, but error falls only before the sword of Spirit .
27| 571: 15 — At all times and under all circumstances, overcome evil with good. Know thyself, and God will supply the wisdom and the
occasion for a victory over evil. Clad in the panoply of Love, human hatred cannot reach you. The cement of a higher humanity will unite all
interests in the one divinity.
28| 45: 6-10, 13 — Our Master fully and finally demonstrated divine Science in his victory over death and the grave. Jesus' deed was for the
enlightenment of men and for the salvation of the whole world from sin, sickness, and death. … Three days after his bodily burial he talked with
his disciples. The persecutors had failed to hide immortal Truth and Love in a sepulchre.
29| 268: 1 — In the material world, thought has brought to light with great rapidity many useful wonders. With like activity have thought's swift
pinions been rising towards the realm of the real, to the spiritual cause of those lower things which give impulse to inquiry. Belief in a material
basis, from which may be deduced all rationality, is slowly yielding to the idea of a metaphysical basis, looking away from matter to Mind as the
cause of every effect. Materialistic hypotheses challenge metaphysics to meet in final combat. In this revolutionary period, like the shepherd-boy
with his sling, woman goes forth to battle with Goliath.
30| 380: 4 (only) — Truth is always the victor.

