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Numa época eu me senti muito infeliz com minha vida 
escolar. Eu não ia nada bem em matemática. Por mais que 
eu tentasse, não conseguia entender os conceitos que me 
ensinavam. Finalmente, o professor disse que eu jamais 
conseguiria entender essa matéria. Eu acreditei no que ele 
disse e desisti de esforçar-me. Desistir não foi nada bom. 
Comecei a ir mal em outras matérias também, o que me fez 
pensar que eu não servia para nada. Cheguei a sentir-me 
inútil, como se estivesse escrito no meu rosto: “Você não é 
boa nem em matemática nem em coisa nenhuma!” 

Tudo isso se modificou quando comecei a assistir às aulas numa Escola Dominical da 
Christian Science e a ler a Bíblia e Ciência e Saúde. O estudo desses livros me mostrou 
que eu não precisava aceitar opiniões negativas a meu respeito. Eu só precisava 
concordar com uma opinião, a de Deus. 

O que é que Deus pensa de nós? Deus pensa em nós como Seus filhos inteligentes e 
capazes, porque Ele nos fez à Sua imagem e semelhança. Isso significa que, por ser 
Deus a Mente, nós refletimos a capacidade infinita da Mente em tudo o que fazemos. É 
por isso que podemos fazer tudo bem, em todas as nossas atividades, seja na escola, no 
computador, na música ou nos esportes. 

A inteligência não depende dos genes ou de nossa “capacidade cerebral”. Ela não 
procede da matéria, dos ossos ou das células do cérebro. O talento e as aptidões vêm da 
Mente divina, a única que realment existe. 

Em seu livro Miscellaneous Writings a Sra. Eddy escreve: “ … tudo o que é possível a 
Deus, é possível ao homem como reflexo de Deus” (p. 183). Todos podem ter bom 
desempenho porque todos somos filhos inteligentes de Deus. Deus nos dá tudo de bom, 
inclusive boa memória, bom humor e boas maneiras. Deus é Amor. Seu amor nos dá 
coragem para fazer coisas novas e não ter medo ao responder perguntas, na aula. Deus 
é Verdade, e isso nos dá a capacidade de acertar as respostas, quando fazemos os 
deveres. Deus é Mente, portanto nós O refletimos ao ser alertas, sensatos e gentis, 
dispostos a prestar atenção ao que o professor diz em classe. Saber que Deus é a Mente 
sempre presente ajuda muito durante os exames. Como a Mente jamais esquece, nós 
também não podemos esquecer. Jamais podemos perder a inteligência que Deus nos deu. 

Ao compreender esses conceitos, consegui lidar com meus problemas escolares. Adquiri 
mais confiança. Quando parei de pensar que eu era “mudo” e perdi o medo de aprender, 
minhas notas melhoraram. Entendi que não precisamos ser “esperto” por nossa própria 
conta. Não estamos sós. Deus, a Mente divina, está sempre conosco. Eu sabia que Deus 
era a fonte de minha capacidade e que com a ajuda de Deus eu podia comprovar isso. 

Deus pode ajudar você também. Se você está se esforçando no colégio, sem ver bons 
resultados, não desanime. Não é verdade que está na sua cara que você não tem jeito, 
não serve para os esportes e não tem nenhum talento. Se é isso que você está pensando, 



você pode se liberar desses pensamentos, como eu me libertei. Deus não nos vê como 
fracassos, nem nos classifica de forma errada. Ele nos vê como Ele nos fez, espirituais, 
perfeitos, capazes, como Ele. 
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