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Tema da semana:
-11- DEUS, O PRESERVADOR DO HOMEM
A BÍBLIA
CIÊNCIA E SAÚDE COM A CHAVE DAS ESCRITURAS
1
de autoria de Mary Baker Eddy
1| 530: 6-7 — Na Ciência divina, o homem é
1| Josué 24: 17 o Senhor
17- ... o Senhor é o nosso Deus; ele é quem nos fez sustentado por Deus, o Princípio divino do ser.
subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da 2| 510: 28-30 — A Ciência revela uma Mente
casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos única, e que essa Mente única brilha por sua própria
nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em luz e governa o universo, inclusive o homem, em
que andamos e entre todos os povos pelo meio dos perfeita harmonia.
3| 467: 8-13 — Deve-se compreender bem que
quais passamos.
todos os homens têm uma e a mesma Mente, um e o
2| Números 6: 24-26
24- O Senhor te abençoe e te guarde;
mesmo Deus e Pai, uma e a mesma Vida e Verdade
25- o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e e um e o mesmo Amor. O gênero humano tornar-setenha misericórdia de ti;
á perfeito à proporção que esse fato ficar evidente;
as guerras cessarão e a verdadeira fraternidade do
26- o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
homem será estabelecida.
3| Prov. 16: 1, 3, 6, 7, 32
1- O coração do homem pode fazer planos, mas a 4| 225: 14 — A história dos Estados Unidos, como
resposta certa dos lábios vem do Senhor.
toda história, mostra o poder da Mente, e mostra que
3- Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus a força humana é proporcional ao que ela incorpora
desígnios serão estabelecidos.
de pensamentos acertados. Algumas frases imortais,
6- Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa; respirando a onipotência da justiça divina, foram
e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal.
poderosas para romper cadeias despóticas e abolir o
7- Sendo o caminho dos homens agradável ao tronco e o mercado de escravos; mas a opressão não
Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos.
desapareceu com o derramar de sangue, assim como
32- Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, a aura da liberdade não veio da boca do canhão. O
e o que domina o seu espírito, do que o que toma Amor é o libertador.
uma cidade.
5| 226: 15-20 — Deus construiu uma plataforma
mais elevada de direitos humanos, e a baseou sobre
4| Hebreus 12: 14, 15 (até Deus)
14- Segui a paz com todos e a santificação, sem a reivindicações mais divinas. Essas reivindicações
qual ninguém verá o Senhor,
não se fazem através de códigos ou de credos, mas
15- atentando, diligentemente, por que ninguém seja pela demonstração de “paz na terra entre os
faltoso, separando-se da graça de Deus.
homens” e de boa vontade para com eles.
5| Hebreus 13: 1
1- Seja constante o amor fraternal.
SCIENCE AND HEALTH WITH KEY TO THE SCRIPTURES by Mary Baker Eddy
1| 530: 5-6 — In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being.
2| 510: 28-1 — Science reveals only one Mind, and this one shining by its own light and governing the universe, including man, in perfect
harmony.
3| 467: 9-13 — It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love. Mankind will
become perfect in proportion as this fact becomes apparent, war will cease and the true brotherhood of man will be established.
4| 225: 14 — The history of our country, like all history, illustrates the might of Mind, and shows human power to be proportionate to its
embodiment of right thinking. A few immortal sentences, breathing the omnipotence of divine justice, have been potent to break despotic fetters
and abolish the whipping-post and slave market; but oppression neither went down in blood, nor did the breath of freedom come from the
cannon's mouth. Love is the liberator.
5| 226: 14-17 — God has built a higher platform of human rights, and He has built it on diviner claims. These claims are not made through code
or creed, but in demonstration of “on earth peace, good-will toward men.”
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6| Isaías 31: 5
5- Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a
Jerusalém; protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á.
7| 2 Reis 6: 8-23
8- O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais,
disse: Em tal e tal lugar, estará o meu acampamento.
9- Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de
passares por tal lugar, porque os siros estão descendo para ali.
10- O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe
falara e de que o tinha avisado, e, assim, se salvou, não uma nem duas
vezes.
11- Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria,
chamou ele os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos
nossos é pelo rei de Israel?
12- Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor; mas o
profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras
que falas na tua câmara de dormir.
13- Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foilhe dito: Eis que está em Dotã.
14- Então, enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas; chegaram de
noite e cercaram a cidade.
15- Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído,
eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade; então, o seu
moço lhe disse: Ai! Meu senhor! Que faremos?
16- Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do
que os que estão com eles.
17- Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que
veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava
cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu.
18- E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere,
peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra
de Eliseu.
19- Então, Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade;
segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria.
20- Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos
destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram; e
eis que estavam no meio de Samaria.
21- Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, feri-losei, meu pai?
22- Respondeu ele: Não os ferirás; fere aqueles que fizeres prisioneiros
com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e
água, para que comam, e bebam, e tornem a seu senhor.
23- Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam;
despediu-os, e foram para seu senhor; e da parte da Síria não houve mais
investidas na terra de Israel.
8| Daniel 4: 1 a todos
1- ... a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam
em toda a terra: Paz vos seja multiplicada!
9| Isaías 26: 2, 3
2- Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a
fidelidade.
3- Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme;
porque ele confia em ti.
10| Filip. 2: 5
5- Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo
Jesus.

6|
276: 4-17 — 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.
A compreensão de que toda desarmonia
é irreal, expõe os objetos e os pensamentos
à vista humana em sua verdadeira luz e os
apresenta como belos e imortais. A
harmonia no homem é tão real e imortal
como na música. A discórdia é irreal e é
mortal.
7| 96: 13-16 — Este mundo material esta
se tornando, desde já, arena de forças em
conflito. De um lado haverá discórdia e
consternação; de outro lado haverá
Ciência e paz.
8| 151: 21 — A mente humana não tem
poder algum para matar ou curar e não
exerce domínio algum sobre o homem de
Deus. A Mente divina, que fez o homem,
mantém Sua própria imagem e
semelhança. A mente humana se opõe a
Deus, e é preciso despojar-se dela, como
S. Paulo declara. Tudo o que realmente
existe é a Mente divina e sua idéia, e nessa
Mente o ser inteiro se revela harmonioso e
eterno. O caminho reto e estreito consiste
em ver e reconhecer esse fato, em ceder a
esse poder, e seguir as diretrizes da
verdade.
9|
232: 4-14 — As crenças que
geralmente abrigamos acerca da felicidade
e da vida não nos proporcionam nenhuma
evidência intacta e permanente nem de
uma nem de outra. Só na Ciência divina se
encontra garantia para os direitos do ser
harmonioso e eterno.
As Escrituras nos informam de que
“para Deus tudo é possível” — todo bem
é possível ao Espírito; mas nossas teorias
prevalecentes praticamente negam isso, e
só possibilitam a cura por meio da matéria.
Essas teorias têm de ser falsas, pois as
Escrituras são verdadeiras.
10| 406: 1-2 — A Bíblia contém a receita
para toda cura. “As folhas da árvore são
para a cura dos povos.”

Continua na outra folha

SCIENCE AND HEALTH
6| 276: 4-16 — 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. — The realization that all inharmony is unreal brings objects and thoughts
into human view in their true light, and presents them as beautiful and immortal. Harmony in man is as real and immortal as in music. Discord is unreal and mortal.
7| 96: 12-15 — This material world is even now becoming the arena for conflicting forces. On one side there will be discord and dismay; on the other side there will
be Science and peace.
8| 151: 21 — The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and
likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire
being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.
9| 232: 4-13 — The beliefs we commonly entertain about happiness and life afford no scatheless and permanent evidence of either. Security for the claims of
harmonious and eternal being is found only in divine Science. — Scripture informs us that “with God all things are possible,” — all good is possible to Spirit; but our
prevalent theories practically deny this, and make healing possible only through matter. These theories must be untrue, for the Scripture is true.
10| 406: 1-2 — The Bible contains the recipe for all healing. “The leaves of the tree were for the healing of the nations.”
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11| Salmos 91: 1, 16
1- O que habita no esconderijo do Altíssimo e
descansa à sombra do Onipotente
16- Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a
minha salvação.
12| Salmos 37: 18, 25, 28 (até sempre), 37
18- O Senhor conhece os dias dos íntegros; a
herança deles permanecerá para sempre.
25- Fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi
o justo desamparado, nem a sua descendência a
mendigar o pão.
28- Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os
seus santos; serão preservados para sempre,
37- Observa o homem íntegro e atenta no que é reto;
porquanto o homem de paz terá posteridade.
13| Prov. 2: 6, 8, 10, 11
6- Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca
vem a inteligência e o entendimento.
8- guarda as veredas do juízo e conserva o caminho
dos seus santos.
10- Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o
conhecimento será agradável à tua alma.
11- O bom siso te guardará, e a inteligência te
conservará.
14| Prov. 3: 1, 2
1- Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o
teu coração guarde os meus mandamentos;
2-porque eles aumentarão os teus dias e te
acrescentarão anos de vida e paz.
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11| 487: 26 — A compreensão de que a Vida é Deus, o Espírito,
prolonga-nos os dias, fortalecendo-nos a confiança na
imorredoura realidade da Vida, na sua onipotência e
imortalidade.
12| 244: 24-28 — O homem, na Ciência, não é nem jovem
nem velho.
Para
ele não há nascimento nem morte. Não é
animal, nem vegetal, nem mente migratória. Não passa da
matéria para a Mente, do mortal para o imortal, do mal para o
bem, ou do bem para o mal.
13| 224: 8 — Deveria haver progresso sem dor, acompanhado
de vida e paz em vez de discórdia e morte.
14| 245: 33-5 — O infinito nunca teve começo e jamais terá
fim. A Mente e suas formações jamais podem ser aniquiladas. O
homem não é um pêndulo, oscilando entre o mal e o bem, entre a
alegria e a tristeza, entre a doença e a saúde, entre a vida e a
morte. A Vida e suas faculdades não se medem por calendários.
15| 246: 21-33 — Os registros de nascimentos e de óbitos são
outras tantas conspirações contra a natureza perfeita do homem e
da mulher. Se não fosse o erro de medir e limitar tudo o que é
bom e belo, o homem viveria mais de setenta anos, conservando
ainda o vigor, a louçania e a promessa. O homem, governado
pela Mente imortal, é sempre belo e sublime. Cada ano que
passa desenvolve sabedoria, beleza e santidade.
A Vida é eterna. Devemos certificar-nos disso, e começar a
demonstrá-lo. A Vida e a bondade são imortais. Modelemos,
então, nossos conceitos da existência, em beleza, louçania e
continuidade, em vez de em velhice e decrepitude.
16| 247: 15 — Os homens e as mulheres imortais são modelos
do sentido espiritual, traçados pela Mente perfeita, e refletem
aqueles conceitos mais elevados de beleza que transcendem todo
sentido material.

SCIENCE AND HEALTH
11| 487: 27 — The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and
immortality.
12| 244: 23-27 — Man in Science is neither young nor old. He has neither birth nor death. He is not a beast, a vegetable, nor a migratory mind. He does not pass from
matter to Mind, from the mortal to the immortal, from evil to good, or from good to evil.
13| 224: 8 — There should be painless progress, attended by life and peace instead of discord and death.
14| 245: 32-5 — The infinite never began nor will it ever end. Mind and its formations can never be annihilated. Man is not a pendulum, swinging between evil and
good, joy and sorrow, sickness and health, life and death. Life and its faculties are not measured by calendars.
15| 246: 18-31 — Time-tables of birth and death are so many conspiracies against manhood and womanhood. Except for the error of measuring and limiting all that
is good and beautiful, man would enjoy more than threescore years and ten and still maintain his vigor, freshness, and promise. Man , governed by immortal Mind, is
always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.
Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into
loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.
16| 247: 15 — Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend
all material sense.
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15| 1 Tess. 5: 23
23- O mesmo Deus da paz vos santifique em
tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam
conservados íntegros e irrepreensíveis na
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
16| Lucas 9: 38-43
38- E eis que, dentre a multidão, surgiu um
homem, dizendo em alta voz: Mestre,
suplico-te que vejas meu filho, porque é o
único;
39- um espírito se apodera dele, e, de
repente, o menino grita, e o espírito o atira
por terra, convulsiona-o até espumar; e
dificilmente o deixa, depois de o ter
quebrantado.
40- Roguei aos teus discípulos que o
expelissem, mas eles não puderam.
41- Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e
perversa! Até quando estarei convosco e vos
sofrerei? Traze o teu filho.
42- Quando se ia aproximando, o demônio o
atirou no chão e o convulsionou; mas Jesus
repreendeu o espírito imundo, curou o
menino e o entregou a seu pai.
43- E todos ficaram maravilhados ante a
majestade de Deus. Como todos se
maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse
aos seus discípulos:
17| Marcos 4: 39 Acalma-te (até emudece)
39- ... Acalma-te, emudece!
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17| 180: 26 — Quando o homem é governado por Deus, a
Mente sempre presente que compreende todas as coisas, o
homem sabe que para Deus tudo é possível. O único
caminho que conduz a essa Verdade vivente, que cura os
doentes, encontra-se na Ciência da Mente divina, como foi
ensinada e demonstrada por Cristo Jesus.
18| 144: 23 — A Verdade, e não a vontade do corpo, é o
poder divino que diz à moléstia: “Acalma-te, emudece!”
19| 319: 9 — Ter fé no Princípio divino da saúde e
compreender Deus espiritualmente, sustenta o homem em
todas as circunstâncias; ao passo que o apelo inferior à fé
geral em meios materiais (comumente chamados natureza)
tem que ceder à onipotência do Espírito infinito.
20| 416: 25-27, 31 — Os doentes nada sabem do processo
mental que os debilita, e não sabem quase nada do método
metafísico pelo qual podem ser curados. ... Faze com que
desviem os pensamentos de seus corpos, para objetivos
mais elevados. Ensina-lhes que seu ser é sustentado pelo
Espírito, não pela matéria, e que encontram saúde, paz e
harmonia em Deus, o Amor divino.
21| 417: 4-5, 10-16 — Fortalece-lhes sempre a confiança
no poder da Mente para sustentar o corpo. ... 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.
22| 150: 3-8 — Hoje em dia, o poder curativo da Verdade
está sendo extensamente demonstrado como uma Ciência
imanente, eterna, em vez de o ser como uma exibição
fenomenal. Seu aparecimento é a nova vinda do evangelho
de “paz na terra entre os homens” e de boa vontade para
com eles.

SCIENCE AND HEALTH
17| 180: 25 — When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are
possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ
Jesus.
18| 144: 20 — Truth, and not corporeal will, is the divine power which says to disease, “Peace, be still.”
19| 319: 7 — Having faith in the divine Principle of health and spiritually understanding God, sustains man under all circumstances; whereas the
lower appeal to the general faith in material means (commonly called nature) must yield to the allmight of infinite Spirit.
20| 416: 24-27, 30 — The sick know nothing of the mental process by which they are depleted, and next to nothing of the metaphysical method
by which they can be healed. … Turn their thoughts away from their bodies to higher objects. Teach them that their being is sustained by Spirit,
not by matter, and that they find health, peace, and harmony in God, divine Love.
21| 417: 4-5, 10-16 — Always support their trust in the power of Mind to sustain the body. … 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.
22| 150: 4-8 — To-day the healing power of Truth is widely demonstrated as an immanent, eternal Science, instead of a phenomenal exhibition.
Its appearing is the coming anew of the gospel of “on earth peace, good-will toward men.”
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18| Judas 1: 1 aos, 2
1- ... aos chamados, amados em Deus Pai e
guardados em Jesus Cristo,
2- a misericórdia, a paz e o amor vos sejam
multiplicados.
19| 1 Cor. 1: 2, 3, 9, 10
2- à igreja de Deus que está em Corinto, aos
santificados em Cristo Jesus, chamados para
ser santos, com todos os que em todo lugar
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
Senhor deles e nosso:
3- graça a vós outros e paz, da parte de Deus,
nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
9- Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à
comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso
Senhor.
10- Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso
Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma
coisa e que não haja entre vós divisões; antes,
sejais inteiramente unidos, na mesma
disposição mental e no mesmo parecer.
20| 1 Cor. 14: 33 (até paz)
33- porque Deus não é de confusão, e sim de
paz.
21| 2 Cor. 13: 11 Aperfeiçoai-vos
11- ... Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do
mesmo parecer, vivei em paz; e o Deus de
amor e de paz estará convosco.
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23|
224: 10-11 — Nos anais de dezenove séculos
encontramos muitas seitas, mas não bastante cristianismo.
24|
139: 9 — As reformas têm vindo geralmente
acompanhadas por derramamento de sangue e por
perseguições, mesmo quando o fim era luz e paz; mas a
atual reforma na fé religiosa, nova, embora antiga,
ensinará os homens a conter paciente e sabiamente a maré
do rancor sectário, sempre que essa maré subir.
25|
444: 14-22 — A autora aconselha os estudiosos de
Ciência Cristã a serem caridosos e bondosos, não só para
com as formas diferentes de religião e de medicina, mas
também para com aqueles que mantêm tais opiniões
divergentes. Sejamos fiéis em apontar o caminho por
meio do Cristo, tal como o compreendemos, mas
tenhamos também sempre o cuidado de julgar “pela reta
justiça” e jamais condenar precipitadamente.
“A
qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a
outra.”
26|
138: 13 — A supremacia do Espírito era o
fundamento sobre o qual Jesus edificava. Esse seu resumo
sublime indica a religião do Amor.
27| 583: 14-20 — IGREJA. A estrutura da Verdade e do
Amor; tudo o que assenta no Princípio divino e dele
procede.
A Igreja é aquela instituição que dá provas de sua
utilidade e que vem elevando a raça, despertando de suas
crenças materiais a compreensão adormecida, para que
perceba as idéias espirituais e demonstre a Ciência divina,
expulsando assim os demônios, ou o erro, e curando os
doentes.

SCIENCE AND HEALTH
23| 224: 11-12 — In the record of nineteen centuries, there are sects many but not enough Christianity.
24| 139: 9 — Reforms have commonly been attended with bloodshed and persecution, even when the end has been brightness and peace; but
the present new, yet old, reform in religious faith will teach men patiently and wisely to stem the tide of sectarian bitterness, whenever it flows
inward.
25| 444: 13-20 — Students are advised by the author to be charitable and kind, not only towards differing forms of religion and medicine, but to
those who hold these differing opinions. Let us be faithful in pointing the way through Christ, as we understand it, but let us also be careful
always to “judge righteous judgment,” and never to condemn rashly. “Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.”
26| 138: 14 — The supremacy of Spirit was the foundation on which Jesus built. His sublime summary points to the religion of Love.
27| 583: 12-19 — CHURCH. The structure of Truth and Love; whatever rests upon and proceeds from divine Principle.
The Church is that institution, which affords proof of its utility and is found elevating the race, rousing the dormant understanding from
material beliefs to the apprehension of spiritual ideas and the demonstration of divine Science, thereby casting out devils, or error, and healing
the sick.

A BÍBLIA
22| Isaías 26: 12
12- Senhor, concede-nos a paz, porque todas as
nossas obras tu as fazes por nós.
23| Isaías 32: 17, 18
17- O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça,
repouso e segurança, para sempre.
18- O meu povo habitará em moradas de paz, em
moradas bem seguras e em lugares quietos e
tranqüilos.
24| Gênesis 32: 30 Vi
30- ... Vi a Deus face a face, e a minha vida foi
salva.

-11- DEUS, O PRESERVADOR DO HOMEM
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CIÊNCIA E SAÚDE
28| 516: 4-13 — A substância, a Vida, a inteligência,
a Verdade e o Amor que constituem a Divindade são
refletidos por Sua criação; e quando subordinarmos o
falso testemunho dos sentidos corpóreos às verdades
que a Ciência apresenta, veremos essa semelhança e
esse reflexo verdadeiros em toda parte.
Deus modela todas as coisas segundo Sua própria
semelhança. A Vida é refletida em existência, a
Verdade em veracidade, Deus em bondade, as quais
transmitem sua própria paz e permanência.
29| 208: 5-6, 20 — As Escrituras dizem: “nEle
vivemos, e nos movemos, e existimos.” .
Aprendamos do real e eterno, e preparemo-nos para
o reino do Espírito, o reino dos céus — o reino e o
governo da harmonia universal, que não pode ser
perdido nem pode permanecer para sempre invisível.
30| 506: 10-12 — Pela Ciência divina, o Espírito,
Deus, une a compreensão à harmonia eterna. O
pensamento calmo e elevado, ou percepção espiritual,
está em paz.

SCIENCE AND HEALTH
28| 516: 4-12 — The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we
bordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.
God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own
peace and permanence.
29| 208: 5-6, 20 — The Scriptures say, “In Him we live, and move, and have our being.”
Let us learn of the real and eternal, and prepare for the reign of Spirit, the kingdom of heaven, — the reign and rule of universal harmony,
which cannot be lost nor remain forever unseen.
30| 506: 10-12 — Through divine Science, Spirit, God, unites understanding to eternal harmony. The calm and exalted thought or spiritual
apprehension is at peace.

