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Alguma vez você já se perguntou como é Deus? Você conversa, 
às vezes, com seus amigos a respeito de Deus? Será que eles 
também querem saber como Ele é? 

Procurar saber quem é Deus e o que Ele faz, é muito 
importante. Por exemplo, Deus é Amor, e Ele nos ama mui
Ele está sempre cuidando de nós. Como nós somos filhos dEl
nada pode nos machucar nem nos assustar. Se estamos t
dificuldades na escola, Deus está sempre perto para nos ajudar. 
Se não estamos nos sentindo bem, Deus está junto de nós para 
nos curar. Se estamos assustados, Deus está presente para nos 

proteger. Podemos nos dirigir a Deus em oração em qualquer momento, em qualquer 
lugar, para qualquer necessidade. Ele está conosco o tempo todo. 

Ás vezes, as pessoas dizem coisas sobre Deus que não são verdadeiras. E aí talvez 
fiquemos tristes ou confusos. Isso aconteceu comigo. Uma menina, na escola, disse que 
Deus não existia. Outra disse que Deus é um homenzarrão velho que mora em algum 
lugar do céu e que nos faz ficar doentes quando somos desobedientes. Isso me deixou 
assustada. Eu sentia que isso tudo não era verdade, mas não sabia o que pensar. 
Naquela época, eu realmente não sabia muito a respeito de Deus. 

Então minha avó e eu fomos viajar juntas. Quando chegamos ao lugar onde passaríamos 
as férias, ela perguntou se eu queria acompanhá–la à igreja da Christian Science. A 
Igreja de Cristo, Cientista, foi fundada em Boston, nos Estados Unidos, por Mary Baker 
Eddy, depois que ela descobriu o poder de cura que Deus tem. Antes de fundar a Igreja, 
ela escreveu um livro sobre o que havia aprendido e o intitulou Ciência e Saúde com a 
Chave das Escrituras. Minha avó, que estivera doente por muitos anos, leu esse livro e 
foi curada. 

Eu estava muito feliz por essa cura. Vovó sempre havia tomado remédios, mas agora ela 
estava bem e havia jogado fora todos os remédios. Disse que não precisava mais deles, 
pois Ciência e Saúde havia-lhe ensinado o que Deus é e agora ela podia confiar nEle para 
se curar, quando fosse necessário. 

Eu também queria saber mais sobre Deus. Naquele domingo, fui com ela à igreja e 
assisti à aula da Escola Dominical. Logo no começo da aula, a primeira coisa que a 
professora me perguntou foi se eu sabia quem era Deus. Respondi que não sabia, mas 
que esperava que ela me dissesse. Ela explicou que as respostas estavam na Bíblia e em 
Ciência e Saúde. 

Então encontramos na Bíblia um trecho que diz que Deus é Amor e outro, dizendo que 
Deus é Espírito (ver 1 João 4:16 e João 4:24). Também olhamos no livro do Gênesis. O 
primeiro capítulo diz que Deus nos criou bons, como Ele é bom (ver Gênesis 1:26,27,31). 



Depois lemos a pergunta “O que é Deus?”, em Ciência e Saúde (ver p.465). Vimos que a 
resposta fala de sete sinônimos importantes, sete nomes, para Deus. Isso me ajudou a 

entender melhor o que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus. 
Por exemplo, Deus é Espírito e Ele nos fez espirituais, não 
materiais. Deus é Amor e Ele faz com que sejamos amáveis 
com o nosso próximo. Deus é Verdade e Ele nos fez capazes 
de sermos honestos. Deus é Vida, por isso nós somos cheios 
de vitalidade. Deus é Alma e nos mantém saudáveis e felizes. 
Deus é Mente e Princípio, por isso Ele nos ajuda a entender 
que Suas leis nos guiam e guardam. 

Eu estava tão contente por aprender tudo isso sobre Deus, 
que perguntei à vovó se eu poderia continuar indo à Escola 
Dominical. Quando voltamos para casa, ela pediu permissão 
para minha mãe, que concordou. Pouco tempo depois, minha 
mãe e meus irmãos começaram a vir também. Todos nós 

começamos a ler a Bíblia e Ciência e Saúde, todos os dias. Logo mamãe foi curada de um 
problema no pescoço. Meu irmão e minha irmã também tiveram curas. 

Eu tive muitas curas, também. Elas me provaram que Deus é bom e existe mesmo. Deus 
é Amor sempre presente, não uma pessoa no céu. Ele nos criou a todos para sermos 
semelhantes a Ele. Eu sei que Ele nunca nos faz ficar tristes ou doentes. Ele nos mantém 
em segurança e com saúde. Que bom que eu aprendi o que é Deus! E continuo sempre 
aprendendo mais e mais sobre Ele. 
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