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

29 de outubro - 4 de novembro, 2007

Tema da semana:
-5- O CASTIGO ETERNO
A BÍBLIA
CIÊNCIA E SAÚDE COM A CHAVE DAS ESCRITURAS
1
de autoria de Mary Baker Eddy
1| 6: 18 — “Deus é Amor.” Mais do que isto não
1| Salmos 25: 6 (até bondades), 7, 11, 18
6- Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das podemos pedir, mais alto não podemos olhar, mais
tuas bondades,
longe não podemos ir. Supor que Deus perdoe ou
7- Não te lembres dos meus pecados da mocidade, castigue o pecado, segundo seja ou não procurada a
nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, Sua misericórdia, é interpretar mal o Amor e fazer
segundo a tua misericórdia, por causa da tua da oração a válvula de segurança para escapar aos
bondade, ó Senhor.
efeitos de más ações.
11- Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha 2| 22: 30-31 A misericórdia — A misericórdia só
iniqüidade, que é grande.
cancela a dívida quando a justiça o aprova.
18- Considera as minhas aflições e o meu 3| 329: 27 — O perdão por parte da misericórdia
sofrimento e perdoa todos os meus pecados.
divina é a destruição do erro. Se os homens
compreendessem que sua verdadeira fonte espiritual
2| Salmos 51: 2, 6, 10
2- Lava-me completamente da minha iniqüidade e é toda bem-aventurança, esforçar-se-iam por
purifica-me do meu pecado.
refugiar-se no espiritual e estariam em paz; porém,
6- Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no quanto mais profundo o erro em que a mente mortal
recôndito me fazes conhecer a sabedoria.
está mergulhada, tanto mais intensa a oposição à
10- Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova espiritualidade, até que o erro ceda à Verdade.
dentro de mim um espírito inabalável.
4| 201: 7 — Não podemos edificar com segurança
sobre fundamentos falsos. A Verdade faz uma nova
3| Salmos 94: 14, 15
14- Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem criatura, na qual as coisas antigas passam; “eis que
desamparar a sua herança.
se fizeram novas”. Paixões, egoísmo, falsos
15- Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la- apetites, ódio, medo, toda sensualidade, cedem à
ão todos os de coração reto.
espiritualidade, e a superabundância do ser está do
lado de Deus, o bem.
4| Salmos 139: 23, 24
23- Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, 5| 99: 23 — As correntes calmas e fortes da
prova-me e conhece os meus pensamentos;
verdadeira espiritualidade, cujas manifestações são
24- vê se há em mim algum caminho mau e guia-me a saúde, a pureza e a imolação do próprio eu, têm de
pelo caminho eterno.
aprofundar a experiência humana, até que se veja
que as crenças da existência material não passam de
insolente imposição, e que o pecado, a doença e a
morte cedem o lugar, para sempre, à demonstração
científica do Espírito divino e ao homem de Deus,
homem este espiritual e perfeito.
SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES by Mary Baker Eddy
1| 6: 17 — “God is Love.” More than this we cannot ask, higher we cannot look, farther we cannot go. To suppose that God forgives or
punishes sin according as His mercy is sought or unsought, is to misunderstand Love and to make prayer the safety-valve for wrong-doing.
2| 22: 30-31 Mercy — Mercy cancels the debt only when justice approves.
3| 329: 26 — The pardon of divine mercy is the destruction of error. If men understood their real spiritual source to be all blessedness, they
would struggle for recourse to the spiritual and be at peace; but the deeper the error into which mortal mind is plunged, the more intense the
opposition to spirituality, till error yields to Truth.
4| 201: 7 — We cannot build safely on false foundations. 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.
5| 99: 23 — The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen
human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to
the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.

A BÍBLIA
5| Marcos 1: 14 foi, 15

14- ... foi Jesus para a Galiléia, pregando o
evangelho de Deus,
15- dizendo: O tempo está cumprido, e o reino
de Deus está próximo; arrependei-vos e crede no
evangelho.
6| Mateus 9: 13

13- Ide, porém, e aprendei o que significa:
Misericórdia quero e não holocaustos; pois não
vim chamar justos, e sim pecadores [ao
arrependimento].
7| Lucas 15: 1-10

1-Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos
e pecadores para o ouvir.
2- E murmuravam os fariseus e os escribas,
dizendo: Este recebe pecadores e come com eles.
3- Então, lhes propôs Jesus esta parábola:
4- Qual, dentre vós, é o homem que, possuindo
cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no
deserto as noventa e nove e vai em busca da que
se perdeu, até encontrá-la?
5- Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de
júbilo.
6- E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos,
dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já
achei a minha ovelha perdida.
7- Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no
céu por um pecador que se arrepende do que por
noventa e nove justos que não necessitam de
arrependimento.
8- Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas,
se perder uma, não acende a candeia, varre a
casa e a procura diligentemente até encontrá-la?
9- E, tendo-a achado, reúne as amigas e
vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque
achei a dracma que eu tinha perdido.
10- Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo
diante dos anjos de Deus por um pecador que se
arrepende.
8| Isaías 51: 11 (até cabeça)

11- Assim voltarão os resgatados do Senhor e
virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes
coroará a cabeça.
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6| 568: 24-30 — Pela vitória sobre um único pecado, damos
graças e engrandecemos o Senhor dos Exércitos. Que
diremos, então, da portentosa vitória sobre todo o pecado?
O cântico mais alto, mais doce que já tenha alcançado o
alto céu, eleva-se agora mais claro e chega mais perto do
grande coração de Cristo; porque o acusador não está lá, e o
Amor faz ouvir sua melodia primordial e sempiterna.
7| 473: 6 (somente) — O Cristo veio para destruir a crença
no pecado.
8| 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.
9| 356: 24-28 — Acaso cria Deus, de Si mesmo — do
Espírito — um homem material? Acaso o mal procede do
bem? Acaso o Amor divino comete uma fraude contra a
humanidade, criando o homem com propensão ao pecado, e
castigando-o depois por isso?
10| 311: 5, 12-20 — Deus é Mente: tudo o que a Mente,
Deus, é, ou fez, é bom, e Ele fez tudo. Logo, o mal não foi
feito e não é real.
É a noção de pecado, e não uma alma pecaminosa, o que
se perde. O mal é destruído pela noção do bem.
Devido ao juízo errôneo de que a alma reside no sentido e
que a mente reside na matéria, a crença se extravia numa
impressão de perda temporária ou de ausência da alma, a
verdade espiritual. Esse estado de erro é o sonho mortal de
que haja vida e substância na matéria e é diretamente
oposto à realidade imortal do ser.
11| 259: 6 — Na Ciência divina, o homem é a verdadeira
imagem de Deus. A natureza divina expressou-se melhor
em Cristo Jesus, o qual projetou sobre os mortais o reflexo
mais verdadeiro de Deus e elevou suas vidas a um nível
mais alto do que lhes permitiam seus pobres modelos de
pensamentos — pensamentos que apresentavam o homem
como decaído, doente, pecador e moribundo.
A
compreensão crística acerca do ser científico e da cura
divina inclui um Princípio perfeito e uma idéia perfeita —
Deus perfeito e homem perfeito — como base do
pensamento e da demonstração.

SCIENCE AND HEALTH
6| 568: 24-30 — For victory over a single sin, we give thanks and magnify the Lord of Hosts. What shall we say of the mighty conquest over all sin? A louder song,
sweeter than has ever before reached high heaven, now rises clearer and nearer to the great heart of Christ; for the accuser is not there, and Love sends forth her primal
and everlasting strain. — 7| 473: 6-7 — Christ came to destroy the belief of sin.
— 8| 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.
— 9| 356: 24-27 — Does God create a material man out of Himself, Spirit? Does
evil proceed from good? Does divine Love commit a fraud on humanity by making man inclined to sin, and then punishing him for it?
— 10| 311: 4, 12-19 —
God is Mind: all that Mind, God, is, or hath made, is good, and He made all. Hence evil is not made and is not real.
It is a sense of sin, and not a sinful soul, which is
lost. Evil is destroyed by the sense of good.
Through false estimates of soul as dwelling in sense and of mind as dwelling in matter, belief strays into a sense of
temporary loss or absence of soul, spiritual truth.
This state of error is the mortal dream of life and substance as existent in matter, and is directly opposite to the
immortal reality of being.
—
11| 259: 6 — In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw
upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick,
sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the
basis of thought and demonstration.
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12| 6: 4-15 — O Amor divino corrige e governa o
9| Mateus 13: 34 (até 1º parábolas)
34- Todas estas coisas disse Jesus às multidões por homem. Os homens podem perdoar, mas só esse
parábolas.
Princípio divino reforma o pecador. Deus não está
separado da sabedoria que Ele confere. Precisamos
10| Lucas 15: 11-19
11- Continuou: Certo homem tinha dois filhos;
desenvolver os talentos que Ele nos dá. Implorar12- o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a Lhe que nos perdoe a obra mal feita, ou que
parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os deixamos de fazer, implica a vã suposição de que
haveres.
nada temos a fazer senão pedir perdão, e que depois
13- Passados não muitos dias, o filho mais moço, estaremos livres para repetir a falta.
ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra
Causar sofrimento como resultado do pecado é o
distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo meio de destruir o pecado. Todo suposto prazer no
dissolutamente.
pecado nos dará mais do que seu equivalente em
14- Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele dor, até que a crença na vida material e no pecado
país uma grande fome, e ele começou a passar seja destruída.
necessidade.
13| 5: 3-6 — O pesar por haver feito o mal é
15- Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos apenas um passo para a reforma, e é o mais fácil de
daquela terra, e este o mandou para os seus campos todos. O próximo passo a dar, o grande passo que a
a guardar porcos.
sabedoria exige, é a prova de nossa sinceridade — a
16- Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os saber, a reforma.
porcos comiam; mas ninguém lhe dava nada.
14| 22: 3-12 — Oscilando como um pêndulo entre
17- Então, caindo em si, disse: Quantos o pecado e a esperança de perdão — devido ao
trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu egoísmo e à sensualidade causarem constantes
aqui morro de fome!
retrocessos — nosso progresso moral será lento.
18- Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe Despertando ante o mandado do Cristo, os mortais
direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti;
experimentam sofrimentos. Isso os obriga, como
19- já não sou digno de ser chamado teu filho; trata- homens que se estão afogando, a fazer esforços
me como um dos teus trabalhadores.
vigorosos para salvar-se; e pelo amor precioso de
Cristo, esses esforços são coroados de êxito.
11| Isaías 63: 16 2º tu
“Desenvolvei a vossa salvação”, é o mandado da
16- ... tu, ó Senhor, és nosso Pai; nosso Redentor é o
Vida e do Amor, pois para esse fim Deus opera
teu nome desde a antiguidade.
convosco.
15| 35: 31 (somente) — O desígnio do Amor é
reformar o pecador.
SCIENCE AND HEALTH
12| 6: 3-14 — Divine Love corrects and governs man. Men may pardon, but this divine Principle alone reforms the sinner. God is not separate
from the wisdom He bestows. The talents He gives we must improve. Calling on Him to forgive our work badly done or left undone, implies the
vain supposition that we have nothing to do but to ask pardon, and that afterwards we shall be free to repeat the offence.
To cause suffering as the result of sin, is the means of destroying sin. Every supposed pleasure in sin will furnish more than its equivalent of
pain, until belief in material life and sin is destroyed.
13| 5: 3-6 — Sorrow for wrong-doing is but one step towards reform and the very easiest step. The next and great step required by wisdom is
the test of our sincerity, — namely, reformation.
14|
22: 3-12 — Vibrating like a pendulum between sin and the hope of forgiveness, — selfishness and sensuality causing constant
retrogression, — our moral progress will be slow. Waking to Christ's demand, mortals experience suffering. This causes them, even as
drowning men, to make vigorous efforts to save themselves; and through Christ's precious love these efforts are crowned with success.
“Work out your own salvation,” is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you.
15| 35: 30 (only) — The design of Love is to reform the sinner.

A BÍBLIA
12| Lucas 15: 20-24
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 regozijar-se.
13| Salmos 85: 1, 10
1- Favoreceste, Senhor, a tua terra; restauraste a
prosperidade de Jacó.
10- Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça
e a paz se beijaram.
14| Salmos 119: 142
142- A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a
própria verdade.
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16| 537: 8-9, 13-14 (até 2º .) — Um conhecimento do
mal nunca foi a essência da divindade ou da natureza do
homem perfeito. ... O erro exclui-se a si mesmo da
harmonia. O pecado é seu próprio castigo.
17| 337: 7 — O sensualismo não é bem-aventurança,
mas cativeiro. Para ser verdadeiramente feliz, é preciso
que o homem se harmonize com seu Princípio, o Amor
divino; é preciso que o Filho esteja em concordância
com o Pai, em conformidade com Cristo. Segundo a
Ciência divina, o homem é, até certo ponto, tão perfeito
quanto a Mente que o forma. A verdade do ser torna o
homem harmonioso e imortal, enquanto que o erro é
mortal e discordante.
18| 322: 35-8 — É mais fácil desejar a Verdade do que
livrar-se do erro. Os mortais talvez procurem a
compreensão da Ciência Cristã, mas não serão capazes
de apanhar da Ciência Cristã os fatos do ser, sem
empenharem-se por eles. Esse empenho consiste no
esforço de abandonar o erro de qualquer espécie e de
não possuir outra consciência senão a do bem.
As salutares corrigendas por parte do Amor ajudamnos a prosseguir na marcha para a retidão, para a paz e
para a pureza, que são os marcos na Ciência.
19| 232: 8 — Só na Ciência divina se encontra garantia
para os direitos do ser harmonioso e eterno.
20|
548: 5, 14 — Nessa Ciência, descobrimos o
homem conforme a imagem e semelhança de Deus.
Vemos que o homem nunca perdeu seu estado espiritual
e sua harmonia eterna.
Toda agonia do erro mortal ajuda o erro a destruir o
erro e contribui, assim, para a compreensão da Verdade
imortal. Eis aí o novo nascimento que se processa de
hora em hora, graças ao qual os homens podem acolher
anjos, as verdadeiras idéias de Deus, o sentido espiritual
do ser.

SCIENCE AND HEALTH
16| 537: 9-10, 14-15 — A knowledge of evil was never the essence of divinity or manhood. … Error excludes itself from harmony. Sin is its
own punishment.
17| 337: 6 — Sensualism is not bliss, but bondage. For true happiness, man must harmonize with his Principle, divine Love; the Son must be in
accord with the Father, in conformity with Christ. According to divine Science, man is in a degree as perfect as the Mind that forms him. The
truth of being makes man harmonious and immortal, while error is mortal and discordant.
18| 322: 31-9 — It is easier to desire Truth than to rid one's self of error. Mortals may seek the understanding of Christian Science, but they will
not be able to glean from Christian Science the facts of being without striving for them. This strife consists in the endeavor to forsake error of
every kind and to possess no other consciousness but good.
Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity, which are the
landmarks of Science.
19| 232: 7 — Security for the claims of harmonious and eternal being is found only in divine Science.
20| 548: 5, 13 — In this Science, we discover man in the image and likeness of God. We see that man has never lost his spiritual estate and his
eternal harmony.
Every agony of mortal error helps error to destroy error, and so aids the apprehension of immortal Truth. This is the new birth going on
hourly, by which men may entertain angels, the true ideas of God, the spiritual sense of being.
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21| 515: 21-22 — Homem é o nome de família
15| Lucas 15: 25-32
25- Ora, o filho mais velho estivera no campo; e, para todas as idéias — os filhos e as filhas de Deus.
quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a 22| 91: 5, 16-17 — Livremo-nos da crença de que
música e as danças.
o homem esteja separado de Deus, e obedeçamos
26- Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era unicamente ao Princípio divino, a Vida e o Amor.
aquilo.
Eis o grande ponto de partida para todo verdadeiro
27- E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai desenvolvimento espiritual.
mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou
Absorvidos no eu material, discernimos e
com saúde.
refletimos só tenuemente a substância da Vida ou da
28- Ele se indignou e não queria entrar; saindo, Mente.
porém, o pai, procurava conciliá-lo.
23| 68: 7-10 — Devemos enfadar-nos do fugidio e
29- Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que do falso, e não acalentar nada que cause empecilho
te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e à nossa mais elevada noção do eu.
nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me
O ciúme é o túmulo dos afetos.
com os meus amigos;
24| 205: 29-4 — O egoísmo faz pender o fiel da
30- vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os balança da existência humana para o lado do erro,
teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para não para o lado da Verdade. Nossa negação da
ele o novilho cevado.
unidade da Mente lança nosso peso, não no prato da
31- Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre balança do Espírito, Deus, o bem, mas no da
estás comigo; tudo o que é meu é teu.
matéria.
32- Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e
Quando compreendemos plenamente nossa
nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava relação com o Divino não podemos ter nenhuma
morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
outra Mente senão a dEle — nenhum outro Amor,
nenhuma outra sabedoria ou Verdade, nenhum outro
16| Isaías 43: 3 (até Salvador), 4 (até amei), 6
3- Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de conceito de Vida e nenhuma consciência da
Israel, o teu Salvador;
existência da matéria, ou erro.
4- Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de 25| 340: 23 — Um só Deus infinito, o bem, unifica
honra, e eu te amei,
homens e nações; constitui a fraternidade dos
6- Direi ao Norte: entrega! e ao Sul: não retenhas! homens; põe fim às guerras; cumpre o preceito das
trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das Escrituras: “Amarás o teu próximo como a ti
extremidades da terra,
mesmo”; aniquila a idolatria pagã e a cristã — tudo
o que está errado nos códigos sociais, civis,
17| Isaías 61: 7 2º tereis
7- ... tereis perpétua alegria.
criminais, políticos e religiosos; estabelece a
igualdade dos sexos; anula a maldição sobre o
homem, e não deixa nada que possa pecar, sofrer,
ser punido ou destruído.
SCIENCE AND HEALTH
21| 515: 21-22 Man — Man is the family name for all ideas, — the sons and daughters of God.
22| 91: 5, 16-17 — Let us rid ourselves of the belief that man is separated from God, and obey only the divine Principle, Life and Love. Here is
the great point of departure for all true spiritual growth.
Absorbed in material selfhood we discern and reflect but faintly the substance of Life or Mind.
23| 68: 6-9 — We ought to weary of the fleeting and false and to cherish nothing which hinders our highest selfhood.
Jealousy is the grave of affection.
24| 205: 28-3 — Selfishness tips the beam of human existence towards the side of error, not towards Truth. Denial of the oneness of Mind
throws our weight into the scale, not of Spirit, God, good, but of matter.
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.
25| 340: 23 — One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the Scripture, “Love thy
neighbor as thyself;” annihilates pagan and Christian idolatry, — whatever is wrong in social, civil, criminal, political, and religious codes;
equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves nothing that can sin, suffer, be punished or destroyed.

A BÍBLIA
18| João 5: 2-9, 14, 15
2- Ora, existe ali, junto à Porta das Ovelhas, um
tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual
tem cinco pavilhões.
3- Nestes, jazia uma multidão de enfermos,
cegos, coxos, paralíticos
4- [esperando que se movesse a água. Porquanto
um anjo descia em certo tempo, agitando-a; e o
primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada
a água, sarava de qualquer doença que tivesse.]
5- Estava ali um homem enfermo havia trinta e
oito anos.
6- Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava
assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser
curado?
7- Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho
ninguém que me ponha no tanque, quando a água
é agitada; pois, enquanto eu vou, desce outro
antes de mim.
8- Então, lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu
leito e anda.
9- Imediatamente, o homem se viu curado e,
tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era
sábado.
14- Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e
lhe disse: Olha que já estás curado; não peques
mais, para que não te suceda coisa pior.
15- O homem retirou-se e disse aos judeus que
fora Jesus quem o havia curado.
19| Salmos 118: 24, 27 (até luz), 29
24- Este é o dia que o Senhor fez; regozijemonos e alegremo-nos nele.
27- O Senhor é Deus, ele é a nossa luz;
29- Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre.
20| Isaías 54: 8 com
8- ... com misericórdia eterna me compadeço de
ti, diz o Senhor, o teu Redentor.

-5- O CASTIGO ETERNO
6
CIÊNCIA E SAÚDE
26| 316: 3 — Como o homem real está ligado pela
Ciência ao seu Criador, os mortais só precisam volverse do pecado e perder de vista o eu mortal para acharem
o Cristo, o homem real e sua relação com Deus, e para
reconhecerem a filiação divina. O Cristo, a Verdade,
foi demonstrado por meio de Jesus, para provar o poder
do Espírito sobre a carne — para mostrar que a
Verdade se manifesta por seus efeitos sobre a mente e o
corpo humanos, curando a doença e destruindo o
pecado.
27| 373: 14-24 — O temor à moléstia e o amor ao
pecado são as fontes da escravização do homem. “O
temor do Senhor é o princípio da sabedoria”, mas as
Escrituras também declaram, através do pensamento
enaltecido de João, que “o perfeito Amor lança fora o
medo”.
O temor ocasionado pela ignorância pode ser curado;
mas para remover os efeitos do temor produzido pelo
pecado, tens de elevar-te não só acima do medo, mas
também acima do pecado. A moléstia se expressa não
tanto pelos lábios, senão pelas funções do corpo.
28| 251: 16 — Temos de aprender como o gênero
humano governa o corpo — se é pela fé na higiene, nos
medicamentos ou na força de vontade. Deveríamos
certificar-nos se ele governa o corpo por uma crença na
necessidade de doença e de morte, de pecado e de
perdão, ou se o governa pela compreensão mais elevada
de que a Mente divina aperfeiçoa, de que ela atua sobre
a assim chamada mente humana por intermédio da
verdade e leva a mente humana a abandonar todo o erro
e a descobrir que a Mente divina é a Mente única,
sanadora do pecado, da doença e da morte. Esse
processo da compreensão espiritual mais elevada
melhora o gênero humano até que o erro desapareça,
sem nada sobrar que mereça perecer ou ser punido.
29| 304: 15 — O homem perfeito — governado por
Deus, seu Princípio perfeito — está isento de pecado e
é eterno.
30| 302: 26 (somente) — Deus é Amor.

SCIENCE AND HEALTH
26| 316: 3 — The real man being linked by Science to his Maker, mortals need only turn from sin and lose sight of mortal selfhood to find Christ, the real man
and his relation to God, and to recognize the divine sonship. 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.
27| 373: 14-22 — The fear of disease and the love of sin are the sources of man's enslavement. “The fear of the Lord is the beginning of wisdom,” but the
Scriptures also declare, through the exalted thought of John, that “perfect Love casteth out fear.”
The fear occasioned by ignorance can be cured; but to remove the effects of fear produced by sin, you must rise above both fear and sin. Disease is expressed
not so much by the lips as in the functions of the body.
28| 251: 15 — We must learn how mankind govern the body, — whether through faith in hygiene, in drugs, or in willpower. We should learn whether they
govern the body through a belief in the necessity of sickness and death, sin and pardon, or govern it from the higher understanding that the divine Mind makes
perfect, acts upon the so-called human mind through truth, leads the human mind to relinquish all error, to find the divine Mind to be the only Mind, and the
healer of sin, disease, death. This process of higher spiritual understanding improves mankind until error disappears, and nothing is left which deserves to perish
or to be punished.
29| 304: 14 — The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal. Harmony is produced by its Principle, is controlled by it and
abides with it. Divine Principle is the Life of man. Man's happiness is not, therefore, at the disposal of physical sense. Truth is not contaminated by error.
Harmony in man is as beautiful as in music, and discord is unnatural, unreal.
30| 302: 25 (only) — God is Love.

