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Prezados sanadores e colegas membros,

Enviamos a todos nossas calorosas saudacOes. Saibarn que vocês estão sempre em nosso
coracAo e em nossas oracöes, e sabemos que vocês também estão unidos a nós, na oraçäo
que apoia o progresso espiritual dos coraçOes receptivos, em toda parte.

No início deste ano, nós visitamos várias igrejas da Europa para falar corn nossos colegas
membros sobre o futuro do movirnento e responder as perguntas sobre a igreja.
Esperamos fazer reuniOes sirnilares corn vocês, uma vez que ternos muito pelo qual ser
gratos.

A equipe dA Igreja MAe que visitará vocês incluirá Michael Pabst, que é membro do
Conseiho de Diretores da Ciência CristA e é Fideicomissário da Sociedade Editora, e Ma
Paula Carruba, Redatora dO Arauto.

Os tópicos que gostarlarnos de abordar corn vocês são:

• A publicacAo dO Arauto
• A publicaçAo on-line dos periódicos da Ciência CristA
• A traducAo dos escritos de Mary Baker Eddy para o português e para outros

idiomas
• Urna perspectiva geral sobre a situaçAo do movirnento
• Oportunidade para urn perlodo de perguntas e respostas

Ernbora nossa agenda nos permita realizar apenas algurnas reuniöes em seu pals,

desejarnos que todos os membros da igreja tomern conhecimento da nossa próxima visita,

para que possarn participar delas, caso estej am nas cidades onde as reunies serAo

realizadas. As reuniOes terão lugar em:

Prirneira Igreja, Rio, no sábado, 10 de novernbro, as 14h00.

Prirneira Igreja, São Caetano, no domingo, 11 de novembro, as 14h00.

Prirneira Igreja, Joinville, na segunda-feira, 12 de novembro, as 19h30.

Prirneira Igreja, Porto Alegre, na terca-feira, 13 de novembro, As 19h30.
Sociedade, Curitiba, na quarta-feira, 14 de novembro, As 19h30.

Convidamos vocês a se prepararem para nossas reuniOes, estudando conosco estas
passagens de Ciência e Sazde: 467:2 e 583:14-20.

Valorizamos vocês profundamente como colegas membros da Igreja e metafisicos, e
desejamos reconhecer o papel irnportante e ativo que cada urn desempenha em nosso
rnovimento mundial, corn relacao ao seu trabaiho individual de cura e sua disposicAo em
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compartilhar a Palavra. Essas atividades provêm do nosso arnor conjunto pela Ciência do

Cristo e, portanto, essa expressâo é urna demonstracAo coletiva, que se beneficia de todas

as nossas oraçôes.

Caso tenham quaisquer düvidas, por favor, nâo hesitem em entrar em contato corn sua

Coordenadora de ComunicacOes, Magda Völker, pelo e-mail Magda.vo1kergmai1.com

ou pelo telefone 11-5549-9430.

Aguardarnos corn muita expectativa nossa visita inspiradora e sanadora, e somos muito

gratos por sun dedicacão a nossa Causa.

No arnor do Cristo,

Michael Pabst An’aula Carrubba


