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Prezados membros dA Igreja Mãe,

É um privilégio e uma bênção escrever a vocês de Paris, França, e ao mesmo 
tempo sentir-me tão próxima de cada membro de nossa Igreja de alcance mundial. 
Como nossa Líder, Mary Baker Eddy, explica: “...o tempo e o espaço, quando 
envoltos na presença divina, não nos separam” (Miscellaneous Writings 1883–1896 
[Escritos Diversos 1883–1896], p. 110).

Nestes momentos difíceis, como sentinelas espirituais em prol da 
humanidade, precisamos mais do que nunca nos unir para vigiar juntos e 
reconhecer com persistência que a Mente divina é a única causa e o único 
legislador que governa o homem e todo o universo, de maneira harmoniosa e 
permanente. É encorajador lembrar que “...a tribulação produz perseverança” 
(Romanos 5:3). Como lemos em Gálatas: “...não nos cansemos de fazer o bem, 
porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos” (6:9). É necessário que 
nunca mergulhemos nos enormes desafios do mundo, mas sim olhemos para  
cima, para o Espírito, e não para baixo, para a matéria, reconhecendo que Deus  
é supremo e é Tudo. Persistindo, com paciência e perseverança, no fato de que  
a saúde, a pureza e a perfeição divinas enchem todo o espaço, reconhecemos  
que o homem é espiritual e perfeito, o amado filho de Deus, totalmente puro,  
livre e protegido.

Talvez uma mentira esconda temporariamente a harmonia imutável, mas não 
pode destrui-la; a Verdade é sempre a vencedora. Nada pode nos separar do Amor 
infinito. Por isso, naturalmente amamos a Deus e nosso próximo como a nós 
mesmos, permanecendo fiéis à Regra Áurea (ver Mateus 7:12). Esse amor isento  
de ego nos torna transparentes ao poder sanador de Deus.

Em cada uma de nossas orações, cada vez em que ficamos em profunda 
comunhão com o Amor divino, recebemos a influência sanadora. Isso já trouxe 
progresso para nosso movimento e para o pensamento coletivo, como uma maior 
dedicação à prática da cura cristã, mais pessoas assistindo aos nossos cultos e 
conferências na Internet, enriquecedores artigos e atividades on-line, um senso 
mais amplo da importância da igualdade e da justiça, um respeito maior pelo 
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nosso planeta e uma maneira mais flexível e inovadora de pensar, que nos está 
levando a novas formas de fazer as coisas. Essas melhorias em nosso trabalho  
de cura, em nossa Igreja e no mundo continuarão, pois “...o progresso é a lei  
de Deus...” (Mary Baker Eddy, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras,  
p. 233). Alegações de que haja perigo, destruição e declínio são desconhecidas  
para Deus e, portanto, para o homem, Seu reflexo completo. Essas delusões não 
têm fundamento e não têm poder. Por isso, inevitavelmente cedem à harmonia 
divina que já foi estabelecida por Deus.

Esta carta também é um lembrete daquilo que a Sra. Eddy instituiu no 
Manual quanto à taxa per capita. Ela nos dá a oportunidade de encher o coração 
de gratidão por nossa Líder e por sua Igreja. A Igreja Mãe, por meio de seus 
muitos canais, está ternamente cuidando de cada um de nós, estimulando nosso 
progresso espiritual e abençoando toda a humanidade, por levar ao mundo o 
Consolador, o Confortador, prometido por nosso Mestre, Cristo Jesus. Nada é mais 
necessário para o bem-estar da humanidade do que nosso amor e apoio a todas  
as atividades sanadoras de nossa Causa.

Também é nosso dever orar para reconhecer que o mundo está pronto para 
aceitar a Ciência Cristã, para reconhecer a supremacia do Espírito. Fazemos isso 
quando compreendemos que a luz do Cristo está despertando cada um para a 
verdade sobre o existir, e quando cumprimos a exigência de nosso Mestre, de orar 
“...ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara” (Mateus 9:38). 
Que bênção é saber que a divina seara de bênçãos está pronta, aqui e agora,  
para todos nós e para toda a humanidade.

Todos os titulares dos cargos oficiais da Igreja se unem a mim para 
agradecer a vocês por todo o amor e dedicação à Causa da Ciência Cristã,  
que revela e demonstra a verdade da existência espiritual e da eterna presença  
do Cristo sanador.

Com a mais profunda gratidão e afeição,

Anne-Françoise Bouffé 
Presidente dA Igreja Mãe
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