Janeiro de 2018
Prezado membro,
Nestes dias, quando olhamos pela janela do escritório, vemos uma movimentação
grande e fora do comum. As obras de manutenção necessárias nos prédios dA Igreja
Mãe estão a todo vapor. Paralelamente, a Praça da Ciência Cristã, em frente à igreja,
está passando por uma significativa restauração e revitalização. É evidente que há
muito progresso.
Quando olhamos para o Campo mundial dos Cientistas Cristãos, também vemos
progresso. Há sinais animadores de revitalização espiritual e essa é, obviamente, a
atividade edificadora mais fundamental que possa existir. A Descobridora e Fundadora
da Ciência Cristã, Mary Baker Eddy, ao escrever para os membros de uma igreja filial
que acabava de ser dedicada, referiu-se ao “amor isento de ego que edifica sem usar as
mãos” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 195).
Ouvimos, de muitas partes do mundo, sobre mais amor entre os membros, menos
julgamento, menos afirmação do senso pessoal, e uma maior atmosfera do verdadeiro
cuidado de um pelo outro. É algo que a Sra. Eddy ansiava ver. Ela explicava que, sem
amor, ninguém poderia ser Cientista Cristão. Ela não media o crescimento da Ciência
Cristã por números, ela media pelo crescente afeto e unidade de seus seguidores.
A Ciência Cristã nos ensina que é a mudança interior que precede e motiva o
progresso externo e a cura. Hoje, o aprofundamento da dedicação espiritual e a
prontidão para trabalharmos juntos pela Igreja estão trazendo esse novo vigor.
Desejamos que cada um de vocês, que estão lendo esta carta, consiga vislumbrar
tudo aquilo que a oração e as contribuições para A Igreja Mãe tornaram possível.
Para citar apenas alguns exemplos: novas traduções de Ciência e Saúde com a Chave
das Escrituras, do Manual da Igreja, e de outros escritos de Mary Baker Eddy estão
sendo publicadas, e outras mais estão em fase de planejamento.
A mais moderna tecnologia está ajudando a acelerar e a ampliar o alcance dos
periódicos, conferências, cultos e Escolas Dominicais da Ciência Cristã.
POR

THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, 210 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON, MA 02115-3195 U.S.A. • +1-617-450-2000

2
The Christian Science Monitor está novamente disponível em edição diária online,
e está sendo um exemplo para o jornalismo, trazendo uma perspectiva espiritual e
moral única que está claramente dentro do propósito de sua fundadora – o propósito de abençoar toda a humanidade.
O mais importante de tudo, entretanto, é que a atividade da Igreja está sendo
inspirada de novas maneiras, e essa inspiração é o resultado direto de se viver mais a
Ciência Cristã. Juntos, sentimos a “energia divina do Espírito” (Ciência e Saúde, p. 249).
Há pouco tempo, em uma reunião para a qual membros da Diretoria haviam
feito uma longa viagem a fim de conversar com Cientistas Cristãos, alguém no grupo
salientou como fora bom terem levado A Igreja Mãe para o país deles. Porém outra
pessoa disse: “Mas somos todos membros dA Igreja Mãe; A Igreja Mãe já está aqui!”
Acreditamos que você, também, sentirá cada vez mais essa conexão. Você é parte
da família mundial de Cientistas Cristãos. Saiba que valorizamos muito sua oração
e suas contribuições. O pensamento de todos é muito importante nessa Causa que
oferece tanto amor e esperança ao mundo – um mundo que precisa disso mais do
que nunca.
Com o mais profundo afeto,
A Diretoria da Ciência Cristã
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