FORMULÁRIO 1

Se você tiver feito o curso com um aluno leal diplomado pela Faculdade de Metafísica de Massachusetts ou com
alguém que tenha prestado exame perante o Conselho de Educação, queira preencher este formulário.
A Primeira Igreja de Cristo, Cientista, em Boston, Massachusetts, destina-se a ser edificada sobre a rocha, Cristo — a
Verdade e a Vida — e a refletir a Igreja Triunfante.

Pedido de Filiação em A Igreja Mãe

A Primeira Igreja de Cristo, Cientista

Todo aquele que não seja membro de outra igreja, a não ser de uma filial da Igreja de Cristo, Cientista, que ame a
Ciência Cristã e leia com compreensão a Bíblia e Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria da Reverenda
Mary Baker Eddy, e outras obras dessa autora, que tenha as qualidades cristãs necessárias, e possa identificar-se
plenamente com o espírito dos Artigos de Fé e dos Regulamentos de A Primeira Igreja de Cristo, Cientista, em
Boston, Massachusetts, pode ser aceito como membro.

Para A Primeira Igreja de Cristo, Cientista, em Boston, Massachusetts
O Secretário de A Igreja Mãe
Pelo presente solicito minha filiação a essa Igreja, a cujos Artigos de Fé e
Estatutos subscrevo.

Artigos de Fé de A Igreja Mãe

de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras,
de Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. Como adeptos da Verdade, tomamos a Palavra inspirada da Bíblia 		
como nosso guia suficiente para a Vida eterna.
2. Reconhecemos e adoramos o Deus único, supremo e infinito. Reconhecemos
Seu Filho, o Cristo único; o Espírito Santo, ou seja, o Consolador, o Confortador
divino; e o homem como imagem e semelhança de Deus.
3. Reconhecemos que o perdão do pecado, por parte de Deus, consiste 		
na destruição do pecado e na compreensão espiritual que expulsa o 		
mal por discernir que ele é irreal. Mas a crença no pecado é castigada 		
enquanto ela perdura.
4. Reconhecemos a obra de reconciliação realizada por Jesus como
evidência do eficaz Amor divino, que desdobra a unidade do homem
com Deus por meio de Cristo Jesus, aquele que mostrou o Caminho;
e reconhecemos que o homem é salvo por meio do Cristo, por meio
da Verdade, da Vida e do Amor, como foi demonstrado pelo Profeta
da Galileia ao curar os doentes e ao vencer o pecado e a morte.
5. Reconhecemos que a crucificação de Jesus e sua ressurreição cumpriram 		
o propósito de elevar a fé até a compreensão da Vida eterna, ou seja, o 		
fato de que a Alma, o Espírito, é tudo, e de que a matéria nada é.
6. E solenemente prometemos ser vigilantes, e orar para haver em nós
aquela Mente que havia também em Cristo Jesus; fazer aos outros o 		
que desejamos que eles nos façam; e ser misericordiosos, justos e puros.
Mary Baker Eddy

Srta.
Sra.
Sr.

Assinatura do Candidato
Para serem assinados pelos que se unirem À Primeira Igreja de Cristo,
Cientista, em Boston, Massachusetts, E.U.A.

Tenets of The Mother Church
from Science and Health with Key
to the Scriptures
by Mary Baker Eddy (497:3-27)
1. As adherents of Truth, we take the
inspired Word of the Bible as our
sufficient guide to eternal Life.
2. 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.
3. We acknowledge God’s forgiveness
of sin in the destruction of sin and
the spiritual understanding that
casts out evil as unreal. But the belief
in sin is punished so long as the
belief lasts.
4. We acknowledge Jesus’ atonement
as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man’s unity
with God through Christ Jesus the
Way-shower; and we acknowl
edge that man is saved through
Christ, through Truth, Life, and
Love as demonstrated by the
Galilean Prophet in healing the
sick and overcoming sin and death.
5. We acknowledge that the crucifixion of Jesus and his resurrection
served to uplift faith to understand
eternal Life, even the allness of
Soul, Spirit, and the nothingness
of matter.
6. And we solemnly promise to watch,
and pray for that Mind to be in us
which was also in Christ Jesus;
to do unto others as we would
have them do unto us; and
to be merciful, just, and pure.
Mary Baker Eddy

O desenho do logotipo da Cruz e da Coroa é marca registrada de propriedade do Conselho de Diretores da Ciência Cristã [The Christian Science Board of Directors].

(Vire)
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Ao Candidato:
Seu nome e endereço serão usados tanto pelo Secretário como pelo Tesoureiro da Igreja. Se você for um
membro que esteja se re-filiando e seu nome tenha mudado, queira indicar seu(s) nome(s) anterior(es).
Favor escrever legivelmente.
Srta.

Nome Sra.

Pedido de Filiação em A Igreja Mãe

A Primeira Igreja de Cristo, Cientista

Sr.

Srta.

Nome(s) anterior(es) Sra.
Sr.

Endereço para correspondência
(Rua ou Caixa Postal)
Cidade
Estado ou Província
País
Código de endereçamento postal (quando exigido)
Telefone
E-mail
Srta.

Meu professor de Ciência Cristã é Sra.
							
Sr.

Não sou membro de outra igreja, exceto de
em 					

			

Igreja de Cristo, Cientista,

.

Anteriormente minha religião era 				

mas dela desliguei-me definitivamente.

Ao Candidato e seu/sua Professor(a) (C.S.B.):
Favor reler a seção sobre “Filiação na Igreja” e as instruções para o preenchimento dos pedidos, no Manual de
A Igreja Mãe, de Mary Baker Eddy (pp. 34–39 e 109–112). Somente pedidos corretamente preenchidos podem
ser levados em consideração. Se você for menor de idade, é necessária a permissão por escrito de um dos pais
ou responsável.

Recomento cordialmente este candidato.
Data
Srta.
Sra.
Sr.

Assinatura do Professor do Candidato (C.S.B.)

Srta.
Sra.
Sr.

Nome em letra de forma do Professor do Candidato (C.S.B.)

Assim que o formulário for corretamente preenchido, queira enviá-lo por correio para:
The First Church of Christ, Scientist
Clerk, Membership Applications P06–10
210 Massachusetts Avenue
Boston, MA 02115-3195 U.S.A.
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