CENTERS FOR
SPIRITUAL LIVING

Quem Nós Somos

Talvez você se veja como espiritual, mas não religioso. Se assim for, centros de vida
espiritual podem ajudá-lo a explorar seu crescimento espiritual pessoal. Oferecemos
uma variedade de maneiras de aprender utilizar as ferramentas espirituais práticas ensinadas pela
filosofia da Ciência da Mente.
Através dos Centros de Vida Espiritual, você pode se juntar a uma comunidade de pessoas com os mesmos
interesses. Temos mais de 400 centros e filiais de ensino em todo o mundo. Se a ideia de fazer parte de uma
comunidade de companheiros de viagem ressoa com você, visite www.CSL.org para encontrar um Centro de
Vida Espiritual perto de você.

ORAÇÃO CIENTÍFICA
Nosso método de Oração Científica distingue a Ciência da Mente das outras religiões. Você pode aprender
mais sobre este tipo de oração afirmativa de uma de duas maneiras. Primeiro, você pode visitar o Ministério
Mundial de Oração online ou através de apoio telefônico. Se você escolher esta opção, você pode orar com
um praticante licenciado ou ouvir orações gravadas que abordam desafios comuns. Saiba mais visitando
www.WorldMinistryofPrayer.org Em segundo lugar, você pode encontrar praticantes licenciados em qualquer
um de nossos Centros de Vida Espiritual. Eles orarão com você ao redor dos cultos regulares ou por marcação.

EDUCAÇÃO
Acolhemos uma variedade de aulas de práticas espirituais, rompendo barreiras, história do Novo Pensamento
e cura metafísica. As aulas são online e através de centros locais. Oferecemos também um programa de mestrado
credenciado em Estudos da Consciência. Este curso interdisciplinar inclui pesquisas de ponta nas áreas de filosofia,
psicologia, religião, educação, liderança e ciência e espiritualidade. Qualquer pessoa com diploma de bacharelado credenciado pode se inscrever para admissão no site www.HolmesInstitute.org.

PUBLICAÇÕES
Centros de Vida Espiritual publica Guia de Vida Espiritual: Revista mensal Science of Mind, que está em publicação contínua desde 1927. Os assinantes podem optar por uma versão impressa ou digital da revista. Ela também
é vendida em livrarias, incluindo a Barnes & Noble, e em Centros de Vida Espiritual locais. A revista oferece o que
há de mais moderno em temas e abordagens científicas, filosóficas e religiosas. Sua peça central é o Guia Diário
da Vida Mais Rica, que oferece uma dose de inspiração 365 vezes ao ano.
Nossas três editoras de livros fornecem uma variedade de títulos em livros espirituais e obras de nosso fundador Ernest Holmes, incluindo seu texto seminal, A Ciência da Mente. Saiba mais em www.ScienceofMind.com.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para obter informações completas sobre centros afiliados, locais de membros, estudos credenciados online
em Ciência da Mente, pedidos de oração, livros, publicações e literatura gratuita, visite www.CSL.org ou seu
Centro local de Vida Espiritual.
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