
  LIÇÕES BÍBLICAS do Livrete Trimestral da Ciência Cristã.                                 26 de julho – 01 de Agosto,    2010
  Copyright 2010. The Christian Science Publishing Society.                                                                                                
  Todos os direitos reservados. Reimpresso com permissão. 

                                                                                           Tema da semana:
                                                                                                                                                         -5-   AmorAmor
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1| Jeremias 31: 3, 7
3- De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor 
eterno eu te amei; por isso, com benignidade te atraí.   
7-  Porque assim diz  o  Senhor:  Cantai  com alegria  a  Jacó, 
exultai  por  causa  da  cabeça  das  nações;  proclamai,  cantai 
louvores  e  dizei:  Salva,  Senhor,  o  teu  povo,  o  restante  de 
Israel.
2| Oséias 14: 4 (até amarei)
4- Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei.
3| 2 Sam. 11: 2-4 (até trouxessem), 5, 14, 15, 17, 26, 27
2-  Uma  tarde,  levantou-se  Davi  do  seu  leito  e  andava 
passeando no terraço da casa real; daí viu uma mulher que 
estava tomando banho; era ela mui formosa.   
3- Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É Bate-
Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu.   
4- Então, enviou Davi mensageiros que a trouxessem;
5- A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. 
14-  Pela  manhã,  Davi  escreveu  uma  carta  a  Joabe  e  lha 
mandou por mão de Urias.   
15-  Escreveu  na  carta,  dizendo:  Ponde  Urias  na  frente  da 
maior força da peleja; e deixai-o sozinho, para que seja ferido 
e morra.   
17-  Saindo  os  homens  da  cidade  e  pelejando  com  Joabe, 
caíram alguns do povo, dos servos de Davi; e morreu também 
Urias, o heteu.   
26-  Ouvindo,  pois,  a  mulher  de  Urias  que  seu  marido  era 
morto, ela o pranteou.   
27- Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o 
palácio; tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. 
Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. 
4| 2 Sam. 12: 1 (até 1º Davi), 13 (até 1º Senhor)
1- O Senhor enviou Natã a Davi.
13- Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor.
5| Salmos 51: 0 [introdução] Salmo, 1 (até benignidade), 2, 
                       3 (até transgressões), 6, 10
Salmo  de  Davi,  quando  o  profeta  Natã  veio  ter  com ele,  
depois de haver ele possuído Bate-Seba
1- Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade;
2- Lava-me completamente da minha iniqüidade e purifica-
me do meu pecado.   
3- Pois eu conheço as minhas transgressões, 
6- Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito 
me fazes conhecer a sabedoria.   
10- Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro 
de mim um espírito inabalável.   

1|   6: 4-7, 13-19 — O Amor divino 
corrige  e  governa  o  homem.   Os 
homens podem perdoar, mas só esse 
Princípio divino reforma o pecador. 
Deus não está separado da sabedoria 
que Ele confere.  
   Todo suposto  prazer  no  pecado 
nos  dará  mais  do  que  seu 
equivalente em dor, até que a crença 
na  vida  material  e  no  pecado  seja 
destruída.   Para  alcançar  o  céu,  a 
harmonia  do  ser,  precisamos 
compreender  o  Princípio divino do 
ser.
    “Deus é Amor.”  Mais do que isto 
não  podemos  pedir,  mais  alto  não 
podemos  olhar,  mais  longe  não 
podemos ir.  
2|  265:  5  — Os  mortais  têm  de 
gravitar rumo a Deus e espiritualizar 
suas  afeições  e  seus  objetivos  — 
têm  de  se  aproximar  das 
interpretações mais amplas do ser e 
conseguir  algum  conceito 
apropriado  acerca  do  infinito  — a 
fim  de  poderem  despojar-se  do 
pecado e da mortalidade.  
3|  35: 31 (somente)  — O desígnio 
do Amor é reformar o pecador.  
4|  242:  15  Em — Em  paciente 
obediência  a  um  Deus  paciente, 
trabalhemos  por  dissolver,  com  o 
solvente  universal  do  Amor,  a 
dureza  adamantina  do  erro  —  a 
obstinação, a justificação própria e o 
egotismo — que faz guerra contra a 
espiritualidade e é a lei do pecado e 
da morte.  
5|  14: 8 — Estar  “com o Senhor”  é 
obedecer  à  lei  de  Deus,  é  ser 
inteiramente  governado  pelo  Amor 
divino  —  pelo  Espírito,  não  pela 
matéria.
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6| Salmos 119: 169 (até súplica), 176
169- Chegue a ti, Senhor, a minha súplica; 
176-  Ando errante como ovelha desgarrada; 
procura o teu servo, pois não me esqueço dos 
teus mandamentos.
7| Ezequiel 34: 1, 6 (até outeiro), 
       11 Eis, 16 (até fortalecerei), 23
1- Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 
6- As minhas ovelhas andam desgarradas por 
todos os montes e por todo elevado outeiro;
11- ... Eis que eu mesmo procurarei as minhas 
ovelhas e as buscarei.   
16- A perdida buscarei, a desgarrada tornarei 
a  trazer,  a  quebrada  ligarei  e  a  enferma 
fortalecerei;
23- Suscitarei para elas um só pastor, e ele as 
apascentará;  o  meu  servo  Davi  é  que  as 
apascentará; ele lhes servirá de pastor.   
8| Mateus 9: 35, 36
35-  E  percorria  Jesus  todas  as  cidades  e 
povoados, ensinando nas sinagogas, pregando 
o evangelho do reino e curando toda sorte de 
doenças e enfermidades.   
36-  Vendo ele as multidões,  compadeceu-se 
delas, porque estavam aflitas e exaustas como 
ovelhas que não têm pastor.   
9| Lucas 15: 3-6
3- Então, lhes propôs Jesus esta parábola:   
4-  Qual,  dentre  vós,  é  o  homem  que, 
possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, 
não deixa no deserto as noventa e nove e vai 
em busca da que se perdeu, até encontrá-la?   
5- Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio 
de júbilo.   
6-  E,  indo  para  casa,  reúne  os  amigos  e 
vizinhos,  dizendo-lhes:  Alegrai-vos  comigo, 
porque já achei a minha ovelha perdida.   

6| 311: 8-10 (até 1º .), 15-20  — Está o homem 
perdido espiritualmente?  Não, ele só pode perder 
um sentido material.  
   Devido ao juízo errôneo de que a alma reside no 
sentido e que a mente reside na matéria, a crença 
se extravia numa impressão de perda temporária 
ou de ausência da alma, a verdade espiritual.  Esse 
estado de erro é o sonho mortal de que haja vida e 
substância  na  matéria  e  é  diretamente  oposto  à 
realidade imortal do ser.
7| 303: 28-30 — O homem espiritual é a imagem 
ou idéia de Deus, idéia que não pode ser perdida 
nem separada de seu Princípio divino.  
8|  19: 7  — Jesus ajudou a reconciliar o homem 
com Deus,  dando ao  homem um conceito  mais 
verdadeiro  do  Amor,  o  Princípio  divino  dos 
ensinamentos  de  Jesus,  e  esse  conceito  mais 
verdadeiro do Amor redime o homem da lei  da 
matéria, do pecado e da morte, pela lei do Espírito 
— a lei do Amor divino.  
9| 476: 29-7 — Referindo-se aos filhos de Deus, 
não aos filhos dos homens, Jesus disse:  “O reino 
de Deus está dentro em vós”; isto é, a Verdade e o 
Amor reinam no homem real,  mostrando que o 
homem segundo a imagem de Deus nunca decaiu 
e  é  eterno.   Jesus  via  na  Ciência  o  homem 
perfeito,  que  lhe  aparecia  ali  mesmo  onde  o 
homem  mortal  e  pecador  aparece  aos  mortais. 
Nesse homem perfeito  o  Salvador via a  própria 
semelhança de Deus, e esse modo correto de ver o 
homem curava os doentes.  Assim, Jesus ensinou 
que o reino de Deus está intacto e é universal, e 
que o homem é puro e santo.  O homem não é 
uma habitação material para a Alma; ele mesmo é 
espiritual.  
10| 259: 12 — A compreensão crística acerca do 
ser científico e da cura divina inclui um Princípio 
perfeito e uma idéia perfeita — Deus perfeito e 
homem perfeito — como base do pensamento e 
da demonstração.  
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10| Salmos 34: 4  
4- Busquei o Senhor, e ele me acolheu; 
livrou-me de todos os meus temores.   
11| Salmos 23: 1 (até pastor), 
        4 (até comigo), 6 e habitarei
1- O Senhor é o meu pastor; 
4-  Ainda  que  eu  ande  pelo  vale  da 
sombra  da  morte,  não  temerei  mal 
nenhum, porque tu estás comigo; 
6- ... e habitarei na Casa do Senhor para 
todo o sempre. 
12| Salmos 46: 1-3, 7 (até conosco)
1-  Deus é o  nosso refúgio  e fortaleza, 
socorro bem presente nas tribulações.   
2- Portanto, não temeremos ainda que a 
terra se transtorne e os montes se abalem 
no seio dos mares;   
3-  ainda  que  as  águas  tumultuem  e 
espumejem e na sua fúria os montes se 
estremeçam.   
7- O Senhor dos Exércitos está conosco.
13| 1 João 4: 8 2º Deus, 
                18 (até 2º medo)
8- ... Deus é amor.   
18- No amor não existe medo; antes, o 
perfeito amor lança fora o medo.

11| 151: 18 (somente) — O medo nunca fez parar o ser 
e sua ação.  
12|  596: 20-26  —  “Ainda que eu ande pelo vale da 
sombra da morte, não temerei mal nenhum.”  (Salmo 
23 : 4.)  
   Ainda que o caminho no sentido mortal seja escuro, a 
Vida  e  o  Amor  divinos  o  iluminam  e  destroem  o 
desassossego do pensamento mortal, o medo da morte 
e a suposta realidade do erro.  A Ciência Cristã, que 
contradiz  os  sentidos,  faz  com  que  o  vale  brote  e 
floresça como o narciso.  
13| 577: 33-18 — No Salmo seguinte, há uma palavra 
que mostra, se bem que fracamente, a luz que a Ciência 
Cristã  projeta  sobre  as  Escrituras,  substituindo  o 
conceito  corpóreo  pelo  conceito  incorpóreo  ou 
espiritual de Divindade: —       
                          SALMO 23
   [O AMOR DIVINO] é o meu pastor: nada me faltará.  
   [O AMOR] me faz repousar em pastos verdejantes.   [O 
AMOR] leva-me para junto das águas de descanso; 
   [O AMOR] refrigera-me a alma [o sentido espiritual]. 
[O AMOR] guia-me pelas veredas da justiça por amor 
do Seu nome.  
   Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não 
temerei mal nenhum, porque [O AMOR] está comigo: a 
vara [DO AMOR] e o cajado [DO AMOR] me consolam.  
   [O  AMOR]  prepara-me uma  mesa  na  presença  dos 
meus  adversários,  [O AMOR] unge-me  a  cabeça  com 
óleo; o meu cálice transborda.  
   Bondade  e  misericórdia  certamente  me  seguirão 
todos  os  dias  da  minha  vida;  e  habitarei  na  casa  [a 
consciência] do [AMOR] para todo o sempre.  
14| 410: 17, 29-1 — O Apóstolo João diz:  “No Amor 
não existe  medo; antes, o perfeito Amor lança fora o 
medo.(...)  Aquele  que  teme  não  é  aperfeiçoado  no 
Amor.”  Eis aí uma proclamação definitiva e inspirada 
da Ciência Cristã.
   A prática científica cristã começa com a nota tônica 
da harmonia apresentada por Cristo:  “Não temais!”   
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14| Jeremias 30: 17 (até Senhor)
17- Porque te restaurarei a saúde e curarei as 
tuas chagas, diz o Senhor.
15| Mateus 4: 23, 24
23-  Percorria  Jesus  toda  a  Galiléia, 
ensinando  nas  sinagogas,  pregando  o 
evangelho do reino e curando toda sorte de 
doenças e enfermidades entre o povo.   
24-  E a  sua  fama correu por  toda a  Síria; 
trouxeram-lhe,  então,  todos  os  doentes, 
acometidos  de  várias  enfermidades  e 
tormentos:  endemoninhados,  lunáticos  e 
paralíticos. E ele os curou.   
16| Mateus 10: 1, 8
1- Tendo chamado os seus doze discípulos, 
deu-lhes  Jesus  autoridade  sobre  espíritos 
imundos  para  os  expelir  e  para  curar  toda 
sorte de doenças e enfermidades.   
8-  Curai  enfermos,  ressuscitai  mortos, 
purificai leprosos, expeli demônios; de graça 
recebestes, de graça daí.
17| João 15: 12
12-  O  meu  mandamento  é  este:  que  vos 
ameis  uns  aos  outros,  assim como eu  vos 
amei.   

15| 494: 10-17 — O Amor divino sempre satisfez e 
sempre satisfará a toda necessidade humana.  Não é 
justo  imaginar  que  Jesus  tenha  demonstrado  o 
poder  divino  de  curar  somente  para  um número 
seleto  de  pessoas  ou  para  um período  de  tempo 
limitado,  porque  a  toda  a  humanidade  e  a  toda 
hora, o Amor divino propicia todo o bem.  
   O milagre da graça não é milagre para o Amor.  
16|  243:  4-9  — O  Amor  divino,  que  tornou 
inofensiva  a  víbora  venenosa,  que  livrou  os 
homens do óleo fervente, da fornalha ardente,  da 
mandíbula do leão, pode curar os doentes em todas 
as épocas e triunfar do pecado e da morte.  Esse 
Amor  coroou  as  demonstrações  de  Jesus  com 
poder e amor insuperáveis.  
17|  54: 13-17  — Em testemunho de sua missão 
divina, apresentou a prova de que é pela Mente — 
não pela  matéria  — que  a  Vida,  a  Verdade  e  o 
Amor curam os doentes e os pecadores e triunfam 
da morte.  Essa foi a mais alta prova que ele podia 
ter oferecido do Amor divino.  
18| 241: 19  — A substância de toda devoção é o 
reflexo e a demonstração do Amor divino, que cura 
a doença e destrói o pecado.  Nosso Mestre disse: 
“Se me amais, guardareis os meus mandamentos.” 
19|  496:  14  — Mantém  perpetuamente  este 
pensamento — que é a idéia espiritual, o Espírito 
Santo e Cristo, que te habilita a demonstrar, com 
certeza  científica,  a  regra  da  cura  baseada  no 
Princípio divino, o Amor, que está por baixo, por 
cima e em volta de todo ser verdadeiro.  
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18| João 3: 16 Deus, 17
16- ... Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna.   
17-  Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não 
para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse 
salvo por ele.   
19| Isaías 53: 5-7 ele (até 1º boca), 11 (até satisfeito)
5-  ...  ele  foi  traspassado  pelas  nossas  transgressões  e 
moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a 
paz  estava  sobre  ele,  e  pelas  suas  pisaduras  fomos 
sarados.   
6- Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada 
um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre 
ele a iniqüidade de nós todos.   
7- Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca;
11-  Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e 
ficará satisfeito.
20| Atos 2: 22-28
22-  Varões  israelitas,  atendei  a  estas  palavras:  Jesus,  o 
Nazareno,  varão aprovado por  Deus diante de vós com 
milagres,  prodígios  e  sinais,  os  quais  o  próprio  Deus 
realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos 
sabeis;   
23-  sendo  este  entregue  pelo  determinado  desígnio  e 
presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por 
mãos de iníquos;   
24-  ao  qual,  porém,  Deus  ressuscitou,  rompendo  os 
grilhões da morte; porquanto não era possível fosse ele 
retido por ela.   
25- Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via 
sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu 
não seja abalado.   
26- Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua 
exultou;  além  disto,  também  a  minha  própria  carne 
repousará em esperança,   
27-  porque  não  deixarás  a  minha  alma  na  morte,  nem 
permitirás que o teu Santo veja corrupção.   
28- Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-
ás de alegria na tua presença.   

20|  26: 21-26 — O ensino e a prática 
da  Verdade,  por  parte  de  Jesus, 
implicavam  tamanho  sacrifício,  que 
nos  faz  admitir  seja  o  Amor  o 
Princípio de tal ensino e prática.  Esse 
foi o significado precioso da carreira 
impecável de nosso Mestre e de sua 
demonstração do poder sobre a morte.
21|  48: 18-21  —  Ele “não abriu a 
boca”.   O  grande  demonstrador  da 
Verdade e  do Amor calou-se ante  a 
inveja e o ódio.
22|   52:  21-25  — O   “homem  de 
dores” foi quem melhor compreendeu 
a  nulidade da  vida  e  da  inteligência 
materiais  e  a  poderosa  realidade  de 
Deus, o bem, que inclui tudo.  Eram 
esses os dois pontos cardeais da cura-
pela-Mente, isto é, da Ciência Cristã, 
que o armaram de Amor.  
23|  54: 1, 9-13 — Pela magnitude de 
sua vida humana, demonstrou a Vida 
divina.   Graças  à  amplitude  de  seu 
puro afeto, definiu o Amor.  Com a 
afluência da Verdade, venceu o erro. 
O  mundo  não  lhe  reconheceu  a 
retidão, por não vê-la; a terra, porém, 
recebeu a harmonia que seu exemplo 
glorificado introduziu.  
   Poder  derramar  liberalmente  em 
celeiros  humanos,  vazios,  ou  cheios 
de  pecado,  seus  tesouros  caramente 
adquiridos, foi o que inspirou a Jesus 
o seu intenso sacrifício humano.  
24|   44:  9-10  — Ele  provou  que  a 
Vida é imorredoura e que o Amor é 
senhor do ódio.  
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21| Isaías 66: 10, 12 (até transborda), 
                       18 venho
10-  Regozijai-vos  juntamente  com 
Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos 
os que a amais; exultai com ela, todos os 
que por ela pranteastes,   
12- Porque assim diz o Senhor: Eis que 
estenderei sobre ela a paz como um rio, e 
a  glória  das  nações,  como uma torrente 
que transborda;
18- ... venho para ajuntar todas as nações 
e  línguas;  elas  virão  e  contemplarão  a 
minha glória.  
22| Isaías 11: 9 porque
9-  ...  porque  a  terra  se  encherá  do 
conhecimento do Senhor, como as águas 
cobrem o mar.   
23| Isaías 19: 24, 25
24-  Naquele  dia,  Israel  será  o  terceiro 
com os egípcios e os assírios, uma bênção 
no meio da terra;   
25-  porque  o  Senhor  dos  Exércitos  os 
abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, 
meu povo,  e  a  Assíria,  obra  de  minhas 
mãos, e Israel, minha herança. 
24| Miquéias 4: 3-5 converterão
3-  ...  converterão  as  suas  espadas  em 
relhas  de  arados  e  suas  lanças,  em 
podadeiras;  uma  nação  não  levantará  a 
espada  contra  outra  nação,  nem 
aprenderão mais a guerra.   
4- Mas assentar-se-á cada um debaixo da 
sua videira e  debaixo da sua figueira,  e 
não  haverá  quem  os  espante,  porque  a 
boca do Senhor dos Exércitos o disse.   
5-  Porque  todos  os  povos  andam,  cada 
um em nome do seu deus; mas, quanto a 
nós,  andaremos  em o  nome do  Senhor, 
nosso Deus, para todo o sempre.   

25| 592: 18 (até .), 19 o reino — NOVA JERUSALÉM.   ... 
o reino dos céus, ou reinado da harmonia.  
26| 169: 28  — Só a ação da Verdade, da Vida e do 
Amor, pode dar harmonia. 
27| 340: 12, 23 — O Amor divino é infinito.  Por isso, 
tudo quanto realmente  existe  está  em Deus,  e  é  de 
Deus, e manifesta o Seu amor.  
   Um só  Deus  infinito,  o  bem,  unifica  homens  e 
nações; constitui a fraternidade dos homens; põe fim 
às  guerras;  cumpre  o  preceito  das  Escrituras: 
“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”;  aniquila a 
idolatria pagã e a cristã — tudo o que está errado nos 
códigos sociais, civis, criminais, políticos e religiosos; 
estabelece  a  igualdade  dos  sexos;  anula  a  maldição 
sobre o homem, e não deixa nada que possa pecar, 
sofrer, ser punido ou destruído.  
28| 576: 28-5  —  O termo Senhor, como é usado na 
nossa versão do Antigo Testamento, é muitas vezes 
sinônimo  de  Jeová,  e  exprime  o  conceito  judaico, 
ainda  não  elevado  à  percepção  deífica  mediante  a 
transfiguração espiritual.  No entanto, essa palavra se 
aproxima,  aos  poucos,  de  um  significado  mais 
elevado.  Esse conceito humano de Divindade cede ao 
conceito  divino,  do  mesmo  modo  que  o  conceito 
material de personalidade cede ao conceito incorpóreo 
acerca de Deus e do homem como Princípio infinito e 
idéia  infinita  — como um só  Pai  com Sua  família 
universal, unidos no evangelho do Amor.  
29| 571: 20  — O cimento de uma humanidade mais 
elevada unirá todos os interesses na única divindade.  
30| 454: 5-10, 18-20  — A compreensão, por pouca 
que  seja,  do  Todo-poder  divino,  destrói  o  medo  e 
firma os  pés  na  verdadeira  vereda — a vereda que 
conduz à  “casa não feita por mãos, eterna, nos céus”. 
O ódio humano não tem mandato legítimo nem reino. 
O Amor está entronizado.  
   O Amor nos inspira o caminho, ilumina-o, no-lo 
designa e nele nos guia.  


