Escritório da Presidente
Janeiro de 2017
Prezados membros dA Igreja Mãe,
Cordiais saudações aqui do ensolarado sul da Índia! É um grande privilégio escrever
para vocês, na qualidade de Presidente, para lembrá-los do amor que nossa querida
Igreja Mãe tem por vocês e do apoio que ela lhes proporciona, conforme vocês deixam
sua luz brilhar na região do mundo em que moram.
Enquanto continuamos a cumprir nossa missão individual e coletiva de curar e salvar
o mundo, todos nós podemos continuar trabalhando para manter em linha com a lei
divina da harmonia tanto nossa vida pessoal quanto nossa vivência na igreja. Se, às
vezes, somos tentados a nos sentir sobrecarregados com essa exigência, lembremos
que: “...esse Princípio infinito faz ao homem exigências infinitas, e essas exigências são
divinas, não humanas; e a capacidade do homem para cumpri-las vem de Deus; ...”
(Mary Baker Eddy, Miscellaneous Writings 1883–1896, p. 16).
Hoje, poderia parecer que os males da violência e do ódio nos confrontam em todos
os momentos. Todavia, quanto mais obscura parece a situação, mais nossos cultos da
igreja, Salas de Leitura, periódicos e conferências são necessários para trazer esperança
e soluções fundamentadas na oração. The Christian Science Monitor traz diariamente
uma perspectiva que pode levar o mundo a ser mais seguro, mais livre e mais justo.
Sustentando tudo isso está nosso Pastor, a Bíblia e Ciência e Saúde com a Chave das
Escrituras, como também o Manual da Igreja, fortalecendo nossa compreensão da Ciência
Cristã e apoiando a demonstração que fazemos dessa Ciência por meio da cura. Muito
obrigada por tudo o que vocês fazem para a Causa da Ciência Cristã, isto é, por suas
orações, por seu amor, por sua obra de cura e por todas as formas pelas quais vocês doam
para A Igreja Mãe, inclusive por meio de seu pagamento/contribuição da taxa per capita.
Com amor e gratidão a cada um de vocês,

Annu Matthai, Presidente
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