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Saiba Mais
O Ministério de Cura Espiritual
A Igreja de Cristo, Cientista, é uma
denominação cristã, que se pratica com
base na essência e no valor espiritual que
se encontram na Bíblia, especialmente nos
ensinamentos de Jesus.
Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de
Mary Baker Eddy, declara: “Jesus estabeleceu
sua igreja e alicerçou sua missão sobre o
fundamento espiritual da cura pelo Cristo.”
Essa é a missão permanente dA Igreja de
Cristo, Cientista.
A prática desse sistema de cura cristã vem
resultando em curas notáveis de problemas
físicos e mentais há mais de um século, e
muitos relatos dessas curas se encontram na
Internet. Na Ciência Cristã, Deus é reconhecido
como o preservador da saúde e do bem-estar
em todas as ocasiões. O poder da oração
não se apoia meramente na fé, mas em uma
compreensão mais profunda das leis divinas, as
quais abrangem toda a humanidade.

Visite o site ChristianScience.com/portugues
» Leia ou adquira a Bíblia e Ciência e Saúde com a
Chave das Escrituras.
» Participe de um culto dominical ou de uma reunião
de quarta-feira, pessoalmente ou pela Internet.
» Visite uma Sala de Leitura da Ciência Cristã ou
assista a uma conferência sobre a Ciência Cristã.
» Entre em contato com um praticista, professor ou
enfermeiro da Ciência Cristã.
» Entre em contato com uma Organização da
Ciência Cristã em uma faculdade ou universidade
(OCC).
» Contate A Igreja Mãe, A Primeira Igreja de Cristo,
Cientista, em Boston, Massachusetts, EUA.
» Pesquise, leia e ouça artigos, testemunhos de
cura e a Lição Bíblica semanal.
» Entre em contato com A Biblioteca Mary Baker
Eddy a respeito de programas disponíveis ao
público e pesquisa acadêmica.

O que é a
Ciência Cristã?
Mary Baker Eddy, que descobriu e fundou
a Ciência Cristã, a definiu como “a lei de
Deus, a lei do bem...” (Rudimentos da
Ciência Divina). Essa compreensão mais
profunda de que Deus é o Amor infinito
e o bem imutável conduz à oração que
pode curar, redimir e restabelecer qualquer
pessoa.
Em 1866, Mary Baker Eddy sofreu
ferimentos muito graves que a levaram a se
voltar a Deus de todo o coração. Ela abriu a
Bíblia em um relato em que Jesus cura um
homem, rápida e completamente. Uma nova
percepção de Deus, o Espírito, como a única
realidade iluminou seu pensamento, e ela
ficou curada de maneira espontânea. Então
teve um desejo ardente de saber como e
por que a cura havia se realizado daquela
forma. Nos anos seguintes, ela continuou
a estudar a Bíblia em busca das leis divinas
fundamentais, que viriam a formar a base de
seu ensinamento e prática da Ciência Cristã,
e as encontrou na própria Bíblia.
Depois desse momento, são muitos os que
se dão conta de que, quando entendem
melhor o seu relacionamento com Deus
por meio dessa Ciência do Cristianismo,
recuperam a saúde e sentem uma
transformação em seu caráter. E cada cura
inspira o desejo sincero de ajudar os outros
a saber e a sentir o quanto todos nós somos
amados por Deus.

Todos podem decidir para si mesmos e para
suas famílias qual é o tipo de cuidado com a
saúde que melhor lhes convêm. Ao praticar
a Ciência Cristã, muitas pessoas vivem sem
utilizar medicamentos e outros sistemas para
cuidar do seu bem-estar físico.
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Mary Baker Eddy passou toda a vida em uma
busca espiritual, que a levou àquilo que ela
posteriormente definiu como descoberta. Ela
reconheceu que as leis de Deus são mandados
espirituais poderosos, sempre presentes e
em operação para curar, redimir e abençoar a
humanidade. Para ela, esse era o Cristianismo
prático que Jesus
ensinava.
Em um comentário sobre
o desenvolvimento de
sua prática da cura cristã,
Mary Baker Eddy relata
que foi chamada para ver
uma paciente que havia
recebido de um médico renomado o diagnóstico
de que ela estava morrendo de pneumonia. “Ao
ver que ela se restabelecera de imediato com a
minha intervenção sem meios materiais, ele me
perguntou seriamente se eu tinha algo escrito que
descrevesse meu sistema de cura ... ele instou
para que eu imediatamente escrevesse um livro
para explicar ao mundo meu sistema metafísico
de cura” (The First Church of Christ, Scientist, and
Miscellany).
Naquela época, Mary Baker Eddy já estava
fazendo anotações que resultariam em sua
obra principal, o livro Ciência e Saúde com a
Chave das Escrituras, que contém a explicação
completa da Ciência Cristã e sua prática de
regeneração e cura espirituais.

A Bíblia, junto com Ciência e Saúde, constituem
o Pastor universal da Igreja, que tem filiais no
mundo inteiro. Esse Pastor proporciona orientação,
inspiração e está sempre disponível. Os sermões e
as leituras durante os cultos religiosos se baseiam
nesses dois livros. As atividades e os cultos da
Igreja são conduzidos pelos membros.

semanas sobre a cura espiritual com um
professor autorizado de Ciência Cristã. Os
professores realizam uma
reunião anual de alunos,
O Arauto
dando assim continuidade
ao ensino.
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A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é o
fundamento da teologia e da prática da Ciência
Cristã. O ministério de cura de Jesus é o que
nos mostra mais nitidamente que a cura e a
regeneração são o resultado de reconhecermos
que nossa verdadeira natureza é espiritual,
criada à imagem e semelhança de Deus. Vemos
exemplos desse fato nos relatos bíblicos a respeito
de Abraão, Jacó, Moisés, dos profetas, de Jesus e
de seus discípulos e seguidores imediatos.

A Igreja de Cristo, Cientista,
e suas Atividades

da CIÊNCIA CRISTÃ

“...para anunciar a atividade e disponibilidade universal da Verdade...”
— MARY BAKER EDDY

Para progredir,
deixe que Deus o guie

Os praticistas da Ciência Cristã e
os enfermeiros da Ciência Cristã
estão disponíveis para oferecer cuidado e apoio
complementar às pessoas que estiverem orando
para obter a cura. Os praticistas oferecem oração
específica, e os enfermeiros da Ciência Cristã
proporcionam cuidado e auxílio prático, sem
utilizar medicamentos.
A Igreja de Cristo, Cientista, oferece educação
espiritual para jovens e adultos, educação essa
que inclui aulas na Escola Dominical, Lições Bíblicas
semanais que constam do Livrete Trimestral
da Ciência Cristã, bem como um curso de duas
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“What I say unto you I say unto all, Watch.” — JESUS

FEBRUARY 9, 2015 jsh-online.com

As revistas semanais e
mensais, O Arauto da
Ciência Cristã, em diversos
idiomas, e o Christian
Science Sentinel e The
Christian Science Journal,
publicadas em inglês, são
publicações que abordam,
em seus artigos e testemunhos de cura
confirmados, a prática da Ciência Cristã e seus
resultados redentores e sanadores.
Seeking spiritual
guidance
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Em 1879, Mary Baker Eddy fundou A Igreja de
Cristo, Cientista, que inclui A Igreja Mãe em
Boston, Massachusetts, EUA, e as Igrejas de
Cristo, Cientista, filiais constituídas localmente,
que se encontram no mundo todo e oferecem
cultos dominicais, Escolas Dominicais, reuniões de
testemunhos durante a semana, Salas de Leitura
abertas ao público e palestras. As aulas nas
Escolas Dominicais, destinadas a crianças e jovens
até a idade de vinte anos, consistem de conversas
sobre a Bíblia e sobre como aplicar suas lições
atemporais à vida contemporânea. As reuniões
realizadas às quartas-feiras incluem testemunhos
de cura relatados pelas pessoas presentes. As
Salas de Leitura oferecem livros e
revistas sobre a Ciência Cristã, a Bíblia
e materiais de referência sobre a Bíblia,
e muito mais. Todos estão convidados a
usar esses recursos.

«Reflexões»

Série especial
de conferências
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As origens da Ciência Cristã

TESTIMONIES OF HE ALING
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“...designed to bear aloft the standard of genuine Christian Science.” — MA RY B A K E R E D D Y

The Christian Science Monitor, jornal fundado
por Mary Baker Eddy em 1908, apresenta uma
cobertura imparcial, humanitária e equilibrada
das notícias mundiais, dando atenção tanto ao
progresso e ao potencial de boas realizações,
como ao sofrimento humano e aos conflitos.
Esse jornal foi estabelecido com o objetivo de
“não prejudicar ninguém, mas sim abençoar
toda a humanidade” (Miscellany). O Monitor,
que já ganhou muitos prêmios, inclusive
diversos Prêmios Pulitzer, conta com um site
(CSMonitor.com), uma revista semanal e um
apanhado diário das notícias em formato
digital (Daily News Briefing).

