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“Amor” de 24 a 30 de janeiro de 2011

Ame esta “carta de amor” endereçada a você.
Você é amado tão profundamente! [Na “História de amor” da vida, os anjos do “seu eu” mais elevado  
estão sempre com você, “perseguindo” você mesmo que você fuja deles, porque o Amor existe para estar  
totalmente conectado com o seu eu real, e para que você reaja a ele e lhe responda, e viva “feliz para  
sempre” como “o Amor...se reflete em amor” (Ciência e Saúde 17:7). Esteja sempre pronto, aberto a sentir-
se envolvido, abraçado e conhecido completamente pelas graças de Deus!] Existe uma maneira melhor de 
começar [e de passar] o dia?! Vejamos algumas formas como o seu querido Pai-Mãe ama você. [Deseje ser 
uma testemunha de toda a compaixão de Deus que está ao seu redor, sinta-se incluído e estenda este amor  
de Deus a outros.!] Comece com a Lição Bíblica (LB) desta semana, e continue abençoando a tudo em seu 
caminho, todos os dias! Não é incrível?! [“The Girl of my Dreams” (A garota dos meus sonhos), escrito por  
Zach,  é  uma  história  de  Amor  maravilhosa  (em inglês)  que  foi  reimpressa  em My Bible  Lesson  desta  
semana, e é parte do artigo que está na edição de 20 de setembro de 2010 do CS Sentinel. Termina com a  
definição de São Paulo para o amor: “O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria,  
não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O  
amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo  
suporta”.(1 Coríntios 13:4-7, Nova Versão Internacional). Quando encontramos um amor como este, real e  
divino, nossos sorrisos nunca desvanecem].

Texto Áureo:
Existe um Salmo que tem esta  definição dos mandamentos de Deus:  “Tema ao SENHOR toda a  terra, 
temam-no  todos  os  habitantes  do  mundo.  Pois  ele  falou,  e  tudo  se  fez;  ele  ordenou,  e  tudo  passou  a 

existir”.  (Salmo 33:8,9). Vamos aplicar ao Texto Áureo da lição desta semana a promessa da firmeza da 

palavra de Deus [e do amor de Deus]. Se Deus ordena que sua carinhosa bondade esteja presente no nosso 
dia-a-dia, então ela sempre estará presente. Não existe lugar no seu dia em que a presença infinita do Amor 
não esteja. Veja na definição de “DIA” da Sra. Eddy, no glossário de Ciência e Saúde (CeS [p. 584], qual é o 
tipo de dia que realmente passamos! [e passe por ele, mesmo que o seu caminho seja “pelo vale da sombra  
da morte”, sabendo que não é preciso temer “mal algum, porque O Amor está comigo; a vara do Amor e o  
cajado do Amor me consolam” (adaptado do Salmo 23:4 e de CeS, p. 578:10)].
Prosseguindo no Texto Áureo, vemos que “a noite comigo está o seu cântico”. Que tipo de música você acha 
que Deus cantaria? Todos nós temos nossas músicas favoritas. O toque do meu celular é uma de minhas 
músicas favoritas, e cada vez que ele toca eu fico tão alegre que isso me ajuda a lembrar que a pessoa com 
quem eu vou falar, seja ela quem for, já é profundamente amada; é a própria imagem de Deus, quer seja um 
paciente, um amigo com quem planejei alguma coisa ou mesmo alguém que ligou por engano! Por que você 
gosta das suas músicas favoritas? Como elas fazem você se sentir? Que imagens trazem ao seu pensamento? 



Imagine  que  são  músicas  de  Deus [do  Amor],  e  que  estão  sempre  com você.  Afinal  de  contas,  Seus 
mandamentos nunca podem ser desobedecidos! O amor de Deus pode ser facilmente simbolizado por uma 
música. Vamos procurar por mais símbolos do amor de Deus na Lição Bíblica (LB) dessa semana, e ver se 
conseguimos reconhecê-los (e a outros mais!) diariamente, para nós mesmos.

Leitura Alternada
Esse trecho pode ser visto como uma lista parcial dos motivos porque esse salmista ama a Deus, e algumas 
das coisas que ele ou ela faz para expressar esse amor. Você pensa sobre isso? Eu trabalhei três temporadas 
no 100 Elk Outdoor Center (um centro de educação ao ar livre do Adventure Unlimited Ranches), e todas as 
manhãs antes dos alunos chegarem, ou acordarem, nós tínhamos uma reunião metafísica com a equipe. Esses 
encontros de meia-hora eram conduzidos por cada um dos membros da equipe, tocando a cada um de nós ao 
menos duas  vezes  em cada temporada.  Uma das minhas  atividades favoritas  nessa  preciosa  reunião era 
pegarmos passagens conhecidas da Bíblia ou de Ciência e Saúde (como a Oração Diária, ou a Exposição 
Científica do Ser,  ou uma história curta da Bíblia)  e colocarmos em nossas próprias palavras, e elas se 
tornavam novas e instantaneamente significativas para cada um de nós individualmente, e ainda mantinham 
seu significado original. Esta atividade reforçava a ideia de que todas essas verdades eram atemporais e de 
que o amor de Deus nunca acaba, é sempre adequado! Esta Leitura Alternada pode ser uma ótima passagem 
para você experimentar isso, durante esta semana. Por exemplo, no versículo 19, eu diria: Mostre-me os 
momentos de oportunidade: meu amor e confiança em Você, Pai, me mostram que eu, estando no Seu bem, 
nunca posso errar! Divirta-se. Seja criativo faça você mesmo com esta e com qualquer outra de suas citações 
favoritas!

Seção 1 – Não importa o que aconteça, você é amado.
Nenhuma opinião que tenhamos, ou previsão que possamos fazer, ou passado que nos amedronte (ou no qual 
confiemos) nos fará sermos mais ou menos o objeto do Amor. Muitos dos acampamentos da Ciência Cristã, 
incluindo o CedarS, cantam parte do salmo 139 (B3) durante suas sessões. Eu fico muito feliz com isso, 
porque o tema desse Salmo é um restabelecimento de confiança muito profundo! Essa citação também inclui 
mais um versículo que geralmente é cantado na canção do acampamento [“Whither” (Mais branco/puro)], e 
que realmente mostra a irrelevância de nossas opiniões e de nossos medos.  Imagine isso: o salmista está 
dizendo que até mesmo a própria noite pode não ser tão escura. Eu comparo isso a qualquer situação em que 
eu possa prever qualquer coisa menos do que a harmonia do Amor. Eu já me peguei várias vezes com a 
expectativa de não me sair tão bem em alguma coisa. No final de dezembro, eu estava praticando snowboard 
(esquiar na neve com um esqui mais largo) acompanhado de minha mulher e do meu sogro, e eu estava 
bastante  nervoso.  Estávamos  no  topo  da  montanha  (da  mais  fácil  de  todas  as  trilhas).  Eu  estava  me 
convencendo a mim mesmo. Vai devagarzinho, te prepara para uma queda e a tentar ter a certeza de que, 
quando caísse, estaria fora da vista de minha mulher e de meu sogro. Eu não precisava ficar envergonhado e 
machucado ao mesmo tempo, certo?! Eu saltei, e de repente dei uma gargalhada bem alta, quando percebi o 
que estava fazendo. Não havia qualquer alegria, qualquer amor, em nenhum desses pensamentos! Em vez de 
basear meu momento presente no medo e nas expectativas ruins (não importa o quanto pudessem estar 
fundamentadas em eventos anteriores), eu podia apenas praticar snowboard ( esquiar na neve) com o Amor 
pelo caminho! (estou parafraseando do hino 139). O Amor está sempre presente (como vemos na citação 



(CeS 2), por exemplo) e esse Amor inclui um dia de esquiar na neve muito feliz, seguro e até instrutivo? 
Todos nós tivemos um dia maravilhoso, muito alegre, seguro e eu até melhorei a minha técnica de esquiar 
porque perdi o medo de iniciar a descida. Me vi a mim mesmo como a expressão do Amor. Esse foi um 
ótimo exemplo para mim de que não há nada fora do amor de Deus: “Se subo aos céus [ou ao topo da pista 
de esquiar], lá estás!”

Seção 2 – Ouça o Amor, confie no Amor, ame ser guiado pelo Amor
Eu amo como essas citações da Bíblia estão tão bem agrupadas. Não se pode separar a confiança em Deus 
(como está dito na citação (B5)) do compromisso de ouvir e seguir a Deus (B6). O início da história [de 
amor] de Rute é um exemplo adorável  de como se pode demonstrar  amor e confiança.  Nesse ponto da 
história, ainda não há um motivo concreto por que Rute deveria ficar com Noemi. Se Rute tivesse feito uma 
lista  de  prós  e  contras  para  ajudá-la  a  decidir  se  deveria  seguir  ou  não  com  Noemi,  esse  raciocínio 
provavelmente seria favorável a que ela continuasse em Moabe, com seu povo. Amar a Deus, porém, não 
inclui fazermos uma lista própria de justificativas. Rute claramente se sentiu impelida, pelo Amor irresistível, 
a seguir com sua sogra para esse novo país, para esse novo povo, para essas novas crenças. Pela sua última 
frase nessa citação, parece claro que antes disso Rute não tinha verdadeira e conscientemente adorado e 
conhecido a Deus (como os Israelitas o adoram). Não é maravilhoso que, não importa qual seja o nosso 
suposto passado, ou nossa suposta posição social, cultura ou experiência, o Amor infinito fala de forma que 
podemos ouvir, entender e seguir? Ninguém está fora de Deus. Se você tiver uma edição do CS Journal 
(publicação em inglês) de janeiro de 2011 em mãos,  você vai  gostar  de ler  o artigo de George Moffett 
intitulado "The Practical Paradox of Prayer", p50. Ele se harmoniza lindamente com o tema das citações de 
Ciência e Saúde. Não importa o quanto o erro pareça ser intenso, ou pesado, não importa quais justificativas 
pareçam defender a solidez e a permanência da desarmonia, da falta e do medo, a autenticidade  do Amor 
ressoa seu chamado: “Para o Amor infinito, sempre presente, tudo é Amor, e não há erro, nem pecado, nem 
doença nem morte” (CeS 10). A citação (CeS 11) [não existem vácuos]. É uma reafirmação da antiga lição 
da Escola Dominical: “Não existe nenhum ponto onde Deus não esteja”. Viva seu dia partindo DESSE ponto 
de vista, em vez de tentar descobrir o que fazer em seguida baseado nas diversas justificativas do sentido 
mortal limitado.

Seção 3 – Ame com olhos e coração puros
Agora chegamos ao meio da história [de amor] de Rute. Talvez você já tenha lido o livro ilustrado com a 
história de Rute, (em inglês) para crianças, publicado pela Sociedade Editora da Ciência Cristã. Eu li quando 
estava no ensino fundamental. Mesmo que não tenha lido, você talvez conheça a história como um todo. Ela 
talvez até pareça não ser nada mais do que uma pausa imaginária de um dia agitado. Pergunte-se : “mas o 
que essa ‘história para alegrar’ significa para MIM?” pode ser uma resposta aceitável de um leitor. Mas 
vamos tirar um tempo para lê-la como se fosse nova, fresquinha, pela primeira vez. Imagine essa mulher 
jovem,  estrangeira,  cujo  único  emprego  é  seguir  trabalhadores  do  campo  na  esperança  de  que  deixem 
algumas espigas, não colhidas, de cereal. Esse não é o tipo de trabalho que tenha grandes perspectivas, ou 
que qualquer orientador de carreira recomendaria que alguém fizesse. Eu duvido que Rute tenha imaginado 
que  isso  aconteceria  quando,  de  forma  abnegada,  resolveu  acompanhar  sua  sogra.  (Lembre-se  de  que 
estamos lendo a história pela primeira vez, não sabemos o que vai acontecer com ela). E ao seguir adiante, 



ajuntando com fé os cereais para que ela e a sogra pudessem ter alimento para os dias vindouros.  Ela está 
demonstrando o que a Sra. Eddy fala na citação (CeS 14). Ela está vivendo a ideia do pão de cada dia: não 
está pedindo para amanhã, mas aceita o que é dado hoje, sem temer o passado ou o futuro. Bem, seu trabalho 
dedicado é reconhecido, e ela tem a certeza da segurança e da provisão farta de seu esforço [graças aos  
punhados deixados propositalmente por Deus]. Veja como seu comprometimento a Naomi está sendo agora 
retribuído a ela, no comprometimento de poder trabalhar nesse campo o quanto quisesse. Recentemente, eu 
adorei a ideia de que Deus não trabalha separadamente para determinados grupos, setores, famílias, pessoas. 
Deus não mostra Seu amor de um modo limitado, restrito, exclusivo para alguns preferidos. Ele é o próprio 
AMOR. Imagine só! É uma coisa maravilhosa, separar alguns momentos todos os dias e apenas amar a Deus, 
amar  Seu trabalho completo,  amar o fato de que “cada fase sucessiva de experiência desenvolve novas 
perspectivas de bondade e amor divinos” (CeS 15). Não parece que Rute perdia tempo explicando a Deus 
qual eram os problemas dela, e depois mostrando uma lista de tópicos que trariam as soluções. Ela apenas 
continuou a amar a sua sogra e ao seu trabalho de arranjar comida. Ela insistiu no seu comprometimento, e 
não  reteve  seu  amor  com base  nas  circunstâncias. [Nada  de  arranjos  para  uma situação”,  mas  Amor 
incondicional!]. Em essência, Rute viveu o amor incondicional. Vamos praticar isso hoje, também! Talvez 
possamos combinar um horário juntos – que tal 2 horas da tarde, hora do Pacífico? ( 8 h no Brasil; 5 h da 
manhã em Angola). Diariamente, por toda essa semana? Todos nós podemos prometer tirar um momento, 
parar o que estamos fazendo e ver como podemos expressar amor incondicional exatamente naquele lugar e 
naquele momento.  Vamos nos  divertir  praticando ver  a nós mesmos como expressões  do infinito,  feliz, 
completo,  inspirado  e  divino  Amor.  Todos  podemos  nos  juntar [mentalmente] naquela  linda  fonte 
mencionada na citação (CeS 16). O maravilhoso é que, como mostrado nas citações (CeS 18) e (CeS 19) nós 
NÃO  ESTAMOS  esperando  numa  fonte  seca.  O  Amor  não  viaja  pelo  tempo,  por  dificuldades  pré-
estabelecidas até chegar a você. O Amor está AQUI. Como é que eu sei isso? Porque o Amor está sempre 
manifesto, expresso, e você, a expressão do Amor, está aqui. Onde quer que as ideias de Deus estejam, existe 
tudo de Deus expresso ali.

Seção 4 – Você nunca está sozinho!
Agora, chegamos à conclusão da história [de amor] de Rute (pelo menos, de acordo com o que está na Bíblia 
– tenho certeza de que ela viveu muitas aventuras com o pequeno Obede e talvez até com seu bisneto Davi). 
O simbolismo e a narrativa dessas citações da Bíblia usam a metáfora de estar recém-casada para expressar a 
infinita alegria,  delícia e cuidado que é expresso no Amor. Talvez a sua oração seja,  na verdade e bem 
especificamente, para encontrar “um par romântico”, ou para ter um filho. Talvez até para encontrar apenas 
um novo amigo. Bem, nós temos uma promessa bem clara na citação (B14). “Deus faz que o solitário more 
em família”.  A palavra  traduzida  como famílias  nesse  versículo  também tem grande  conotação  de  lar, 
relativo à casa, e templo, em outros trechos da Bíblia (de Online Bible Study guide – Guia de Estudo da 
Bíblia  Online,  em  inglês,  –  disponível  no  endereço http://www.online-bible.com/maconlinebible.html). 
Então, essa citação também é uma grande promessa para qualquer um que esteja se sentindo desafiado pelo 
mercado imobiliário, ou mesmo em conflito com sua família da igreja. Eu adorei a ideia da citação (CeS 20), 
para mim ela reforça a ideia de que Deus não está se arrastando pelo tempo até chegar a nós. O Amor não 
está esperando “lá fora” até você “esclarecer tudo dentro de si”. Ao persistirmos em nossa prática de amor 
incondicional, essa dedicação ao Amor em Si continuará a desdobrar o dia para nós. Talvez você goste do 

http://www.online-bible.com/maconlinebible.html


artigo, em inglês, “Unreasonable Love?” (Amor irracional?), do C S Journal de outubro de 1989. As citações 
(CeS 21) a (CeS 23) são uma coletânea de qualidades já presentes para amar em você e naqueles a sua volta. 
E a citação (CeS 24) nos mostra que o Amor não é apenas o objetivo, é a jornada inteira e o guia! [O Amor 
nos inspira o caminho (respira, derrama vida e ideias), ilumina-o (esclarece, faz entender), no-lo designa 
(marca o nosso caminho, indica a direção certa) e nele nos guia” (guia pela mão, vai à nossa frente)(CeS  
24).

Seção 5 – O Amor não conhece limites. Não acreditemos que exista qualquer restrição!
É claro que também há muito o que aprender sobre o Amor com as curas de Jesus. A cura na citação (B20) é 
especialmente esclarecedora para mim porque é uma cura de muito mais do que apenas uma circunstância 
física. Jesus entrou na cidade no momento exato de encontrar o cortejo fúnebre. Uma vez que esse jovem era 
a única fonte de renda que a sua mãe tinha, essa foi certamente uma cura para ela também. E na conclusão 
dessa história [de Amor divino] todos dão graças a Deus. Isso, por si só, já é digno de nota, que esse ato de 
amor, que esclarece cada aspecto da situação, não é limitado ou pessoal em seu escopo, e isso é reconhecido 
por todos ali. Nós nos lembramos de dar a glória e louvar a Deus em todas as situações? A citação (CeS 26) 
nos lembra do fato indissolúvel  do ser  sempre presente de Deus [sem “qualquer lapso de ou retorno à  
harmonia” CeS]. O Amor já lhe fez completo, de todas as maneiras que você possa imaginar, e mais! Não é 
maravilhoso que nesta lição sobre Amor também haja claramente um foco em Vida? Eu costumava pensar 
nos  sinônimos  como  “pedaços  da  torta”,  com  Deus  sendo  representado  por  uma  grande  torta  de 
morangos.  Vida era um pedaço, Amor era o próximo, e talvez eu não tenha comido Alma suficiente hoje, 
mas cara, meus professores com certeza me fizeram comer muito Princípio! Bem, eu descobri desde então 
que o fato de que Deus é Amor significa que Amor é a torta inteira! E TAMBÉM Princípio! E Espírito é a 
torta inteira, também! Você já ouviu o antigo ditado de que “Amor sem princípio é um pudim maria mole, 
mas princípio sem amor é uma geleira?” O objetivo deste ditado é encorajar as pessoas a serem equilibradas 
ao lidar com os outros. Na primeira vez em que o ouvi, e o que eu descobri foi que Amor sem Princípio NÃO 
É Amor. Nossas expressões de Deus incluem a plenitude do bem, não vamos nos limitar a pensar que não 
podemos viver essa totalidade. O Amor, como testemunhado e amado por Jesus, ajudou a comunidade em 
Naim a ver mais da Vida expressa, porque Amor e Vida são a mesma coisa. [Como diz a Sra. Eddy em seu  
poema chamado Amor: “E com o amor o saciar; O Amor é Vida, o bem. De paz nos fala ao coração, No  
encontro e na separação” Hino 30].
Você gostaria de fazer como eu, esta semana, e nos concentrar em realmente amar a Vida [e falar com 
delicadeza e bondade], esta semana, O que isso pode significar para você? Deixe o amor infinito de Deus 
guiar você em como a Vida deve ser vivida! [A Sra. Eddy nos dá algumas ideias práticas para por o amor  
em ação: “O amor não pode ser uma mera abstração, ou bondade sem atividade e poder...é o amável e  
generoso ato feito em secreto; a oração silenciosa e ininterrupta; o coração abnegado que transborda;...Eu  
faço grandes  exigências  de  amor,  peço por  testemunho ativo para prová-lo,  e  por  sacrifícios  nobres  e  
grandiosas realizações como resultados”. Misc. 250:16].

Seção 6 – Amor: o autêntico, “nada além da Verdade [e que Deus me ajude].
É tão bom agradecer a Deus, amar a Deus! Pense em alguém que você ama. Isso fez você sorrir, não é? 
Continue a pensar nesta ou nessas pessoas, e eu aposto que você vai se pegar falando com elas em seu 



pensamento, ou talvez começando a escrever uma carta ou um email, talvez até dê uma parada na leitura 
desse  MET (Estudo Comentado)  para  ligar  para  eles  agora  mesmo!  E,  cara,  se  você puder  vê-los,  que 
fantástico! Agora, vire esse foco para Deus. Aqui mesmo, louve a Ele, ame-O. E aqui está a melhor parte de 
todas: Ela, Deus, está aqui mesmo! A citação (B23) acerta em cheio. Será que essa semana podemos praticar 
estarmos bem certos “de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as cousas do 
presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura 
poderá  separar-nos  do  amor  de  Deus,  que  está  em  Cristo  Jesus,  nosso  Senhor”?  Se  “bem  certos” 
(profundamente certos) pode parecer um objetivo muito elevado para o dia todo, que tal começar com estar 
bem certo por cinco minutos? Depois, por cinco minutos e meio. O importante é que, como Deus ESTÁ 
aqui,  agora, para sempre, você não tem de se preocupar que em algum momento uma aparente falta de 
entendimento possa de alguma forma abalar a sua situação com Deus. Você é uma ovelha dEle, muito amada, 
cuidada, e é isso aí. A citação (CeS 29) diz que são apenas “a ignorância e as crenças errôneas” que parecem 
bagunçar as coisas. Não é maravilhoso saber que a sensação de estar separado de Deus, em algum momento, 
nada mais é do que uma imposição vinda de fora? Você gosta de ler as sinopses de livros ou filmes, para 
saber de que trata o enredo de uma forma geral? Bem, a última frase da citação (CeS 29) será um verdadeiro 
banquete para você. A doutrina da Ciência Cristã está exposta, verdadeira e simples. Todos os fatos, nunca 
sujeitos  à  opinião  humana  ou  à  mudança  dos  tempos.  “O  Amor  divino  não  pode  ser  privado  de  sua 
manifestação, ou objeto...” Você nunca pode estar separado de Deus. A citação (CeS 30) fecha essa incrível 
lição com um fato sólido e claro. A Verdade não tem nada a ver com opinião, educação, passado, suposta 
idade, nível social.  Ela.é a Verdade verdadeira e é isso aí. Você é ternamente amado. Agora mesmo. Vamos 
fechar essa lição e abrir o resto de nossos dias com a alegria duradoura de sermos amados pelo Amor!

-----ooooo00000ooooo-----

Estes estudos comentados foram preparados por John Biggs, CS de Bend, OR

 [os itálicos entre colchetes por Warren Huff].

A tradução para o português é gentileza de Martha Samary e leitura final por Orlando Trentini, CSB (visite o 

saite www.trentinicsb.com).

Os estudos comentados sobre o estudo diário da Lição Bíblica da Ciência Cristã, com idéias de aplicação 

metafísica,  são oferecidos,  durante todo o ano, para que os amigos de CedarS vejam e demonstrem o 

grande valor do estudo diário da lição bíblica. O comentário em inglês será postado, no link abaixo, todas as 

2as. feiras. Sua tradução para o português, será postada até 4ª. feira, sempre que possível. LINK para o 

inglês :

http://www.cedarscamps.org/metaphysical/default.htm?class=met&ref=480

http://www.cedarscamps.org/metaphysical/default.htm?class=met&ref=480
http://www.trentinicsb.com/

