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Acorde para a luz da semelhança de Deus – Seja completo, correto e satisfeito!

 

O Texto Áureo ganhou um novo significado, para mim, quando eu o li da “Nova Tradução Atual” da Bíblia: “Eu oro a 
ti porque sei que responderás, Ó Deus...Quando acordar, eu Te verei face a face e ficarei satisfeito”.  A Bíblia “A 
Mensagem” parafraseia a segunda parte: “Eu o verei por completo e viverei o céu na Terra”. Na minha opinião, 
nossas orações são para acordarmos do sonho de vida na matéria, o sonho de Adão, ver a constante presença de 
Deus aqui e agora, e perceber a completude do homem (e isso inclui homem e mulher, é claro).Temos de aproveitar 
cada oportunidade de ver a nós mesmos, aos nossos semelhantes e ao nosso universo da forma como Deus os criou 
(à Sua semelhança), não decaído, mas reto, completo e livre. Nenhum tipo de transtorno ou revolta pode mudar 
esse estado correto do homem. Então, exigimos a harmonia dos céus exatamente aqui e exatamente agora, não 
para nosso bem-estar próprio, mas para a glória de Deus, para viver de acordo com a Sua semelhança.

 Leitura Alternada

Temos a oportunidade, a cada momento, de escolher a quem serviremos e onde depositaremos nossa confiança. 
Confiar em carroças e cavalos significa, para mim, confiar nos meios materiais em vez de nos divinos. Coisas como 
drogas legais, armas, riqueza, estruturas materiais ou mesmo apólices de seguro podem parecer formas estáveis e 
fidedignas de resolver problemas, mas todas estão sujeitas a falhas, fraudes e atrasos sob o resfolegar  da “serpente 
grande e má”.  Confiar em Deus, sem reserva, porém, nos permite perceber que somos filhos de Deus ungidos, que 
personificamos  a  completude  do  Cristo,  e  nos  vemos  de  pé  retamente,  não  importando o  quão severamente 
sejamos agitados por alguma tempestade. Paulo, em sua carta aos efésios, nos diz para andarmos no amor, para 
respondermos  ao  amor  do  Cristo,  como  filhos  da  luz.  O  Cristo  é  a  luz  de  Deus  (que  Cristo  Jesus  expressou 
completamente) que SEMPRE brilha gloriosamente, e nos guia para fora da escuridão do sonho de Adão. Jesus amou 
ainda quando defrontado pelo  ódio e a adversidade. Ele não teve medo de sacrificar seu sentido humano de vida 
para demonstrar o divino. Não importa quão obscuras ou difíceis o mundo diga que as coisas estão, não temos de 
ter sociedade com essas “infrutíferas obras da escuridão”. Fique na luz do Espírito (bondade, pensamento correto e 
verdade); para seguir o exemplo de Jesus, e os caminhos salvadores de Deus serão vistos e vivenciados.

 Seção 1: Ande na luz da Verdade criadora em vez de na escuridão da neblina e subterfúgio

Deus  criou  primeiro  a  luz.  Subsequentemente,  tudo  foi  criado  à  semelhança  de  Deus  e  de  acordo  com  as 
especificações de Deus. À luz da Verdade, tudo é visto como muito bom, conforme Deus (B1). Quando a suposição 
de um outro poder aparece no cenário, uma neblina surge para obscurecer a situação e uma criatura mítica (uma 
serpente falante) conta a história da escuridão baseada na sutileza e no embuste (B2 e B3).  Eu achei irônico a 
serpente sugerir que os olhos de Eva (e os de Adão) seriam abertos no escuro, quando a própria escuridão impede 
que as coisas sejam vistas claramente. Então, o que quer que seja relatado pelos sentidos materiais é, em si mesma, 
uma visão distorcida. A escuridão incita a dormir. A luz faz acordar. Lembre-se: a primeira e a segunda versão da 
criação não foram escritas nem pelo mesmo autor e nem ao mesmo tempo. Na verdade, a versão do capítulo 2 foi 
escrita primeiro, antes da luz ter amanhecido na consciência humana (CeS 1 e 2). A extensa definição da Sra. Eddy 
para Adão (CeS 5 e 6) mostra o erro E ilustra que a Verdade é a luz que dissipa toda a ilusão, esclarecendo que não é 
o homem, mas Adão, que é amaldiçoado.  Foi  a  desobediência que trouxe os problemas para Adão e Eva.  Eles 
estavam tateando na escuridão ao mesmo tempo em que pensavam que ganhariam entendimento (e salvação) ao 
darem ouvidos à voz da serpente em desobediência direta ao mandamento de Deus. Eles foram expulsos do jardim. 
O homem de Deus, porém, (homem espiritual e eterno), o único eu e você e todos “de verdade”, habita para sempre 
como  um com Deus,  na  consciência  da  Mente  perfeita.  Uma  imagem  (uma ideia  ou  representação  mental;  a 
semelhança) não pode ser  separada de seu original!  Deus não muda, e  nunca poderia ter  criado a matéria  ou 
deixado de ser luz! Então, o homem nunca é material e nunca está na escuridão!
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Seção 2: Disposto a andar na luz? Ou será temporariamente engolido pela escuridão?

Deus pediu a Jonas que levasse a luz do Cristo até o povo de Nínive (a capital da Assíria, onde hoje está o Iraque) e  
ele foi na direção oposta ( para Tarsis, que ficava na Espanha). Por sua desobediência, foi parar na escuridão da 
barriga  de  um  peixe.  A  luz  da  Verdade,  porém,  salvou  seus  companheiros  de  navio.  Jonas  estava  dormindo 
(conforme Adão) quando foi chamado a acordar e a pedir a Deus para salvar seus companheiros. A generosidade de 
Jonas em se oferecer para ser lançado ao mar não salvou apenas aos outros, mas acabou por salvar a ele mesmo. 
Jonas estava fugindo de sua responsabilidade de compartilhar o que ele sabia a respeito de Deus com os outros, e 
salvá-los de suas próprias ideias errôneas (B6). A relutância em seguir os mandamentos de Deus (não importa o quão 
desconfortáveis ou despreparados nos sintamos em relação a eles) nos alinha com a desobediência de Adão, e com 
as consequências decorrentes. Estarmos dispostos a “nos livrarmos da crença de que o homem está separado de 
Deus” e seguirmos as direções de Deus nos alinha à obediência salvadora, e à vida eterna, de Jesus Cristo (B4 e Ces 
12 e 13). As oportunidades chegam todos os dias, para serem bênçãos para nossa família, nossos amigos, nossa 
igreja, nossa vizinhança, nosso mundo. Ao corrermos para cumprir o desafio em vez de correr dele, veremos que 
temos a compreensão, o talento, a coragem, a força e o que quer que seja necessário para realizar o que Deus nos 
está dando para fazer. Ande na luz, e a luz revelará a “competência, a habilidade, para fazer” o que o Amor divino  já 
concedeu a cada um de nós!

 Seção 3: Deus ouve nossas orações e nos guia à luz do Amor que nos liberta

E se, conforme Jonas, descobrirmos que fizemos uma escolha ruim, e que fomos engolidos pela escuridão? O Amor 
não  desiste  de  nós.  Sempre  há  uma oportunidade  de  redenção  se  estivermos  dispostos  a  procurar  por  ela  e 
responder a ela. Jonas orou a Deus das profundezas da barriga do peixe, e Deus o ouviu e respondeu a ele (B7). Não 
importa a profundidade que o buraco pareça ter, tudo o que temos de fazer é mudar nossa atenção para Deus, para 
a luz do Cristo, a Verdade. Deus, o Amor, nunca está ausente.  Uma vez de volta à luz (uma vez que nossos olhos 
estejam abertos para vermos a luz que está sempre ali) podemos ver em que direção seguir. E então só precisamos 
da disposição de seguir para onde Deus está guiando. Depois de estar na escuridão total, Jonas estava mais disposto 
a obedecer ao pedido de Deus de que ele fosse a Nínive (B8). Ao lermos toda a história de Jonas, descobrimos que 
ele foi capaz de fazer um bem considerável, de ser abençoado ao se livrar da sobrecarga (opressão) da justiça-
própria e de permanecer na luz. Paulo estimulou os gálatas a resistirem à pressão que os judeus estavam fazendo 
para que eles aceitassem a prática da circuncisão (para isso primeiro se convertendo ao judaísmo) como a única 
maneira de seguir o Cristo (B9). A obediência à VERDADE (Deus) é o requisito...e não a obediência a tradições e 
costumes humanos, ou mesmo a preocupação com o que as outras pessoas vão pensar de nós, ou como percebem 
que expressamos nossa fé.  “O progresso rompe os grilhões humanos” (CeS 19), e nos habilita a permanecer na luz 
da obediência. E a Sra. Eddy nos diz como “nos certificarmos de nosso progresso”. Não tem nada a ver com o que os 
outros pensam, mas com o julgar honestamente por nós mesmos o que é que mais amamos e obedecemos. O 
objetivo é que a escuridão da matéria se submeta à luz do Espírito. Isso acontece se procuramos e seguimos o Amor 
em tudo o que fazemos! (CeS 18). Não é o que queremos fazer, mas o que o Amor nos está guiando a fazer! O Amor 
sempre leva à luz! De qualquer forma, a Luz é tudo o que sempre estamos buscando. Chame o Senhor! Espere por 
uma resposta, mesmo que você ache que está passando pelo seu pior momento. Nunca é tarde demais!

Seção 4: A luz de Cristo liberta a humanidade da escuridão e do cativeiro do sonho de Adão e abre nossos olhos 
para vermos a criação de Deus

O profeta Isaías impelia a nação de Israel a despertar - acordar - e ver a luz que Deus enviou/enviará para libertar 
Sião da escuridão em que estava presa.  É uma promessa da salvação presente e da vinda de um Messias que 
libertará  os  filhos  de  Deus  para  sempre  da  maldição  colocada  em  Adão.  (B12)  Jesus  identificou-se  como esta 
prometida "luz do mundo".  E, para demonstrar o poder da luz superando a escuridão, ele curou um homem que era 
cego de nascença. (B11) Com que frequência caímos em armadilha similar (aos discípulos) de fazer as perguntas 
erradas... como: de onde veio este problema? e de quem é a culpa? Jesus interrompeu as perguntas e recusou-se a 
começar com "o homem Adão" supostamente criado por pais humanos e, assim, controlado pela hereditariedade e 
pelo DNA. Uma maneira de pensar no DNA é "Decididamente Não se Aplica". As condições materiais não se aplicam 
ao status de homem.  A visão precisa de luz.   Cristo - o homem ideal - está REPLETO de luz.  Ao irradiar esta luz (o 
conhecimento de que "a Alma e seus atributos eram [são] eternamente manifestados pelo homem") sobre o homem 



cego, Jesus restaurou sua visão. (CeS 23).  O homem é governado pela Mente, e somente pela Mente. Quando 
viajamos de carro, é importante seguir um mapa. Para encontrar o caminho em uma floresta densa, é melhor seguir 
a trilha. A fim de não nos perdermos na vida, ou vagarmos nas sombras da crença mortal, PRECISAMOS seguir o 
"caminho reto e estreito". Atenha-se ao fato de que na Mente, TODO ser é harmonioso e eterno. (CeS 20) Jesus 
elevou  seu  pensamento  acima  do  quadro  apresentado  pelos  sentidos  físicos.  Ele  irradiou  luz  no  pensamento 
perturbado e confuso -  apontando para o padrão do Deus perfeito/homem perfeito. Seguiu-se a cura. (CeS 22) 
Cristo, Verdade, ainda está ali...  despertando e iluminando a consciência humana para ver a criação perfeita da 
Mente.

[Warren: Você já analisou por que Jesus cuspiu para fazer o lodo, em João 9 (B11) curando o homem cego?   O 
estudioso da  Bíblia,  B.  Cobbey  Crisler,  compartilhou esta  ideia:  "no Oriente,  ainda hoje,  quando alguém quer 
mostrar seu total desgosto por algo (ou alguém) ele cospe nisso. Ao cuspir no pó, Jesus poderia estar mostrando seu 
total desprezo pela hereditariedade do homem originada no pó como descrito em Gênesis 2:7." Jesus podia estar 
tentando mostrar ao homem - e a nós - uma conexão de causa e efeito para a cegueira do homem.  Colocar a 
mistura de argila sobre seus  olhos e, então, instruí-lo a lavar-se foi, na verdade, um ato de cura pelo batismo que 
equivalia a eliminar "a base das discórdias dos mortais... um conceito errado acerca da origem do homem." (CeS 
262:27) A Sra. Eddy esclarece a necessidade deste processo de  revisão e purificação. "É preciso revisar a história 
humana, e apagar o registro material." (Retrospecção e Introspecção 22:1). Em qual história humana, ou registro 
material, da origem do pó você está pronto para "cuspir" com desprezo - e revisar e remover hoje mesmo, com boas 
orações/tratamentos retroativos? ]

 Seção 5: A luz de Cristo ressuscita o pensamento e revela a vida eterna e perfeita.

Paulo implorou aos Efésios para que despertassem - abrissem seus olhos - levantassem dos mortos para a Vida 
sempre presente, aqui e agora! (B-15)  Quando acordamos, descobrimos que a luz do Cristo de Deus está CONOSCO 
- eternamente!  Não há escuridão nesta luz. E esta luz é vida! A escuridão não tem a mínima chance na presença da 
luz. Porém, mesmo na sala mais brilhante, quando nossos olhos estão fechados (quando adormecidos ou quando 
pensamos que estamos acordados) tudo parece escuro. Jesus abriu os olhos cegos para que vissem a luz do dia. E, 
então, provou a impotência - o verdadeiro nada - do que chamamos de morte ao despertar outros e, depois, a si 
mesmo,  da  escuridão.  A  ressurreição  é  um  despertar  do  pensamento  -  visto  como  um  despertar  do  corpo. 
Precisamos praticar o pensamento de ressurreição todos os dias - nosso próprio pensamento e de outros. Quanto 
mais alertas estivermos para não aceitarmos - na verdade, para rejeitarmos com determinação - o mito da vida 
originada  na  matéria  -  mais  momentos  de  pensamento  ressuscitado  teremos  e  menos  amedrontados  ou 
impressionados com a mentira da morte ficaremos. (B13) Paulo também não falou apenas por falar. Quando Êutico 
caiu da janela, Paulo não se deixou impressionar pela cena. Ele ACREDITOU com tanta plenitude (ver a definição de 
'crer' em CeS, p.582) no que ele estava dizendo... e tão plenamente descrente de que poderia haver algum poder 
oposto à Vida eterna (da qual somos todos a plena expressão,) que ele irradiou aquela compreensão esclarecida 
sobre Êutico, despertando-o.  Êutico  levantou-se - vivo!!! (B14) A fim de entendermos e sermos beneficiados pelos 
ensinamentos espirituais daqueles que se foram antes de nós, "a ideia da supremacia do Espírito, que é o verdadeiro 
conceito do ser" deverá fazer parte do nosso pensamento. (CeS 24) Toda a discórdia tem sua fonte no "sonho de 
Adão, o sono profundo" que começa com a falsa premissa de que "a vida e a inteligência procederam da matéria e 
nela entraram." (CeS 25) Para destruir esta crença na escuridão (olhos fechados),  atenha-se aos fatos apresentados 
no primeiro capítulo de Gênesis... "a ideia de que Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos, permaneceu 
inalterada em sua história eterna." (CeS  26).  A ressurreição de Jesus provou que a morte não tem a palavra final! 
Ela não tem nenhum espinho para exaurir nossa força e o túmulo não tem poder de apossar-se de nós e enterrar-
nos na escuridão. A Vida não pode ser perdida e precisamos parar de ficarmos impressionados pelas ameaças e pelo 
clamor da morte!  "Deus expressa no homem a ideia infinita que se desenvolve eternamente, que se amplia e, 
partindo de uma base ilimitada, eleva-se cada vez mais." (CeS 27).  Portanto, eleve-se na luz - e perca toda a visão da 
escuridão de Adão!!!  Este estado espiritual é o estado natural do homem - o estado natural e satisfeito de todos 
nós!!!

[Nota do Diretor  do Acampamento dos  Cedros:  Esta  partilha  de Estudos metafísicos  é  a  mais  recente  de uma série  que 
completa DEZ anos. É uma contribuição semanal de parte dos praticistas residentes do Acampamento e ocasionalmente por 
outros metafísicos.  Estas ofertas semanais são para encorajar  um estudo mais profundo e sua aplicação prática das ideias 
contidas na Lição Bíblica e para fortalecer a participação na Escola Dominical por parte dos alunos e de professores futuros em 
nossa equipe.  Os Estudos Comparados dos Cedros de nenhum modo são definitivos ou conclusivos e não substituem o estudo 



diário da Lição Bíblica.  Os pensamentos apresentados são a inspiração do momento e são partilhados para darem  uma maior 
dimensão e de retrospectiva assim como novos ângulos (e anjos) na sua aplicação prática diária de algumas ideias e passagens 
contidas na Lição da semana que estão no Livrete trimestral. ( Se você ainda não tem encomende o seu exemplar, numa Sala de 
Leitura da CC, ou fale com quem lhe enviou os Cedros.) As citações de nosso Estudo metafísico desta semana são da Bíblia e do 
livro Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de autoria de Mary Baker Eddy.  A Bíblia e Ciência e Saúde constituem o pastor 
ordenado para as Igrejas de Cristo, Cientista.  A Lição Bíblica constitui o sermão lido em todos os serviços dominicais em todo o 
planeta.  A Lição Bíblica fala individualmente por meio do Cristo a cada um, para que tenha inspiração original e sob medida para 
superar  as  suas  necessidades  com  o  estudo  desta  Lição  Bíblica.  Estamos  felizes  que  você  deseja  receber  estes  Estudos 
metafísicos  e  esperamos  que  algumas  das  ideias  compartilhadas  lhe  sejam  úteis  em  sua  jornada  espiritual  diária,  ao  se 
aprofundar no estudo dos livros textos da CC e sinta uma maior união com o Consolador e Pastor.]

                                                                 -----ooooo00000ooooo-----

Este estudo metafísico foi preparado por Kathy Fitzer, C.S. de St. Louis, MO & Park City, UT

 [comentários entre colchetes: Warren Huff]

A tradução para o português é gentileza de Leila Kommers e Martha Samary, e leitura final por Orlando Trentini, CSB (visite o 
saite www.trentinicsb.com).

Os  estudos  metafísicos  sobre  o  estudo  diário  da  Lição  Bíblica  da  Ciência  Cristã,  com  ideias  de  aplicação  metafísica,  são 
oferecidos, durante todo o ano, para que os amigos do Acampamento dos Cedros vejam e demonstrem o grande valor do 
estudo diário da lição bíblica. O estudo em inglês será postado, no link abaixo, na 2a. feira. Sua tradução para o português, será 
postada até a 3ª. feira, sempre que possível.

LINK para o inglês: http://www.cedarscamps.org/metaphysical/default.htm?class=met&ref=494
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