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Janeiro de 2023

Prezados membros dA Igreja Mãe,

 Esta carta vem oferecer a cada um de nós a oportunidade de termos um 
momento de gratidão por nossa Igreja e sua Fundadora. Juntos, estamos unidos 
em um ato simples — pagar nossa taxa per capita. Mas esse ato é profundo em 
significado, pois obedecemos à letra e ao espírito do Manual da Igreja, que é 
“apropriado, de maneira inigualável, para moldar o pensamento em formação  
e estabelecer em volta dele um círculo de proteção com o Amor divino”  
(Mary Baker Eddy, Manual, p. 104). O pensamento em formação, cercado pelo 
Amor divino, cresce naturalmente e traz cura em nossa demonstração diária de 
Igreja, no mundo todo.

 Como Cientista Cristã e atualmente Presidente dA Igreja Mãe, tenho feito 
honestamente a mim mesma esta pergunta, repetidas vezes: o que significa 
ser membro de nossa Igreja enquanto comunidade de pensadores metafísicos, 
uma associação que nos capacita discernir a atividade do amor de Deus a cada 
momento, e que permite que nossos esforços estejam unidos para servir a Deus 
e, portanto, à humanidade? Percebi que sempre é uma questão de perspectiva. 
É nisso que consiste a nova experiência Como você vê o mundo? nA Sociedade 
Editora da Ciência Cristã, em Boston.

 O tempo que passei nessa exposição me inspirou a conversar com 
jovens Cientistas Cristãos de várias partes do mundo, nos últimos meses. Eles 
responderam com honestidade e profundidade àquela pergunta. Refletimos juntos 
sobre como o termo mundo tem múltiplas definições. Alguém disse: “É a família 
em um sentido mais amplo que expressa a Deus, o Amor”; outro disse: “É  
o ambiente externo e também nosso ambiente íntimo”.

 Essas conversas trouxeram à tona a necessidade de decidir repetidamente se 
vemos o mundo como um lugar onde as coisas podem dar errado, a partir de uma 
perspectiva material, ou se o vemos como um lugar em que a Verdade divina está 
sendo demonstrada. Concluímos que a Igreja é o lugar onde a escolha pela Verdade 
divina pode ser vivenciada e onde podemos relatar uns aos outros as provas 
naturais da realidade espiritual. É para essa visão de Igreja que contribuímos em 
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todas as dimensões. Nosso trabalho em conjunto alimenta nossa esperança, nossa 
coragem e nossa capacidade de ver além e acima de qualquer mentira de limitação 
ou perturbação. O resultado é sentirmos mais o poder transformador, purificador e 
unificador do Cristo, por meio do qual testemunhamos claramente a evidência do 
bem em nossa vida — e na vida das outras pessoas.

 “Um só Deus infinito, o bem” realiza coisas boas. Essa frase tirada da página 
340 de Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, foi 
tema de nossa última Assembleia Anual e a frase completa cita oito atividades da 
presença atemporal e ilimitada de Deus. Contudo, existem em nossa vida inúmeras 
atividades desse Deus infinito, o bem, as quais perfazem um mundo — um mundo 
no qual todos gostamos de viver! “Um só Deus infinito, o bem” está nos unindo 
no progresso da Causa da Ciência Cristã por meio da atividade dA Igreja Mãe e de 
nossas próprias provas de cura.

Com muito apreço por vocês membros e com a alegria de estarmos juntos nesta 
Igreja como filhos amados de Deus,

Doris Ulich 
Presidente dA Igreja Mãe
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