A ENFERMAGEM DA CIÊNCIA CRISTÃ
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS
A enfermagem da Ciência Cristã está fundamentada na teologia da Ciência Cristã, que tem
seus alicerces na Bíblia, inclusive no mandamento de Cristo Jesus “amai-vos uns aos
outros” (João 15:12). Esse tipo de cuidado é realizado com oração, sabedoria e habilidade
prática, em apoio à decisão do paciente de confiar na Ciência Cristã para a sua cura, o que
inclui tratamento em oração, geralmente dado por um praticista da Ciência Cristã
registrado no Journal.
A fundadora da Ciência Cristã, Mary Baker Eddy, estabeleceu a autoridade e o padrão para
a enfermagem da Ciência Cristã, em 1908, no Manual dA Igreja Mãe (página 49, Capítulo
VIII, Artigo 31):
Enfermeiros da Ciência Cristã. ART. 31. O membro dA Igreja Mãe, que se
apresentar como enfermeiro ou enfermeira da Ciência Cristã, precisa possuir
conhecimento demonstrável da prática da Ciência Cristã, entender plenamente o
que é necessário fazer no quarto do doente, e saber cuidar adequadamente dos
enfermos.
Os anúncios dessas pessoas podem ser inseridos no The Christian Science Journal
de acordo com os regulamentos estabelecidos pelos editores.
As pessoas que se anunciam no The Christian Science Journal e nO Arauto da Ciência
Cristã apresentaram comprovação satisfatória de que preenchem os requisitos que constam
neste Artigo do Manual.
Esta Descrição de serviços prestados tem como objetivo esclarecer, para os pacientes e
outras pessoas interessadas, o que eles podem esperar ao contratarem os serviços de um
enfermeiro da Ciência Cristã. São aqui elencados em resumo os aspectos principais desses
serviços, bem como as normas éticas a eles relacionadas.
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Os cuidados prestados na enfermagem da Ciência Cristã incluem:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aceitar cada caso com a expectativa da cura completa e rápida;
Prestar cuidados que sejam compatíveis com a teologia e a ética da Ciência Cristã;
Proporcionar, de forma amorosa, a confiança no terno cuidado, na onipresença e na onipotência de
Deus, reconhecendo, de maneira fiel e constante, a perfeição espiritual de cada indivíduo;
Oferecer encorajamento e assistência cristã para que o paciente expresse atividade e vitalidade
adequadas;
Ler, para o paciente ou com ele, a Bíblia, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras e outros
escritos de Mary Baker Eddy, como também a literatura adicional publicada pelA Sociedade
Editora da Ciência Cristã;
Comunicação: manter uma atitude ética, moral e amorosa em todas as comunicações com o
paciente, a família, os amigos, o praticista da Ciência Cristã, e outros; observar os requisitos éticos
e legais com relação às informações de caráter particular a respeito do paciente;
Ambiente: manter uma atmosfera que seja propícia à cura espiritual e favorável à prestação de
cuidados de forma harmoniosa;
Cuidado pessoal e banho: auxiliar em todo cuidado pessoal necessário para atender às
necessidades de limpeza e conforto;
Locomoção: prestar assistência, inclusive ao levantar, caminhar, mudar de posição ou posicionar o
paciente, com ou sem o uso de aparelhos ou utensílios auxiliares que propiciem conforto ao
paciente;
Alimentação: preparar e modificar os alimentos; ajudar o paciente no ato de comer; proporcionar
encorajamento apropriado para que se alimente;
Limpeza/bandagens: limpar e proteger com bandagens, a fim de proporcionar limpeza, proteção,
apoio e conforto ao paciente;
Instruir o paciente e outros sobre como oferecer cuidados que satisfaçam às necessidades
individuais do paciente;
Ser obediente às leis do país.

Os cuidados prestados na enfermagem da Ciência Cristã não incluem:
●
●
●
●
●
●
●
●

Fazer diagnósticos ou prognósticos médicos;
Assumir a responsabilidade de tomar decisões pelo paciente com relação ao tratamento;
Administrar medicação, drogas ou usar produtos medicamentosos, à base de ervas ou de
vitaminas;
Usar e aplicar técnicas ou tecnologia de orientação médica, incluindo, mas não limitado a,
administrar alimento ou líquidos com equipamento médico, por exemplo, alimentação
intravenosa;
Utilizar manipulação, massagens ou fisioterapia;
Assumir responsabilidade pelas transações financeiras ou negócios domésticos do paciente;
Intrometer-se no relacionamento particular entre o paciente e o praticista da Ciência Cristã ou
entre o paciente e sua família;
Dar conselhos ou emitir opinião pessoal.
Fundamental para o ministério da enfermagem da Ciência Cristã é a afirmação ativa, em espírito de
oração, da espiritualidade inata e da receptividade de todos e cada um ao governo harmonioso de
Deus. Esse testemunho espiritual é o suporte de cada aspecto dos cuidados prestados por um
enfermeiro da Ciência Cristã.

Atualizado pelo Departamento de Atividades de Enfermagem da Ciência Cristã
A Primeira Igreja de Cristo, Cientista, novembro de 2018

THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, 210 MASSACHUSETTS AVENUE, BOSTON, MA 02115-3195, EUA • +1 617 450 2000

