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A ENFERMAGEM NA CIENCIA CRISTA
DESCRIçAO DE SERVIOS PRESTADOS
A enfermagern na Ciência Cristã e urn ministério espiritual, de cunho prático, que apoia
ativarnente a decisão do paciente de confiar na Ciência Cristã para a cura. Ela está
fundamentada na teologia da Ciência Cristã, que tern seus alicerces na Biblia, inclusive
no mandamento de Cristo Jesus de nos amarmos uns aos outros (ver Joao 15:12). Esse
miriistério e desernpenhado corn oracão, sabedoria, compaixao e habilidade prática.
A fundadora da Ciência Cristã, Mary Baker Eddy, estabeleceu a autoridade e o padrao
para a enferrnagern na Ciência Crista, em 1908, nO Manual dA Igreja Mae. (Página 49,
Artigo 8°, § 31):
Enfermeiros da Ciência Cristã. § 31. Urn membro de A Igreja Mae, que se
apresentar conio enferrneiro ou enfermeira da Ciência Cristã, precisa possuir
conhecirnento dernonstrãvel da prática da Ciência Cristã, e sabedoria necessária para agir
de rnodo prático nurn quarto de doente, e saber cuidar dos doentes.
Os anincios de tais pessoas podem ser inseridos no Christian Science Journal em
conformidade corn os regularnentos estabelecidos pelos editores.
As pessoas que se anunciarn no The Christian Science Journal apresentararn cornprovacão
satisfatOria de que preenchern os requisitos que constarn neste Artigo do Manual.
Esta Descriçäo de Serviços Prestados tern corno objetivo esclarecer, para os pacientes e
outras pessoas interessadas, o que eles podern esperar ao contratarem os servicos de urn
enferrneiro da Ciência Cristã. São aqui elencados em resurno os aspectos principais
desses servicos.
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Os cuidados prestados na enfermagem da Ciência CristA incluem:
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Aceitar urn caso corn a expectativa de cura completa e imediata;
Prestar cuidados que sejam compativeis corn a teologia e a ética da Ciência Crista;
Proporcionar, de forma amorosa, a confianca no terno cuidado, na onipresenca e na onipotencia
de Deus, reconhecendo, de rnaneira fiel e constante, a perfeicao espiritual do hornem;
Oferecer encorajamento e assistência cristã para que o paciente expresse atividade normal e
vitalidade natural;
Ler, para o paciente ou corn ele, a BIblia, Ciência e Sade corn a Chave das Escrituras e outros
escritos de Mary Baker Eddy, como tarnbérn a literatura adicional publicada pelA Sociedade
Editora da Ciência Crista;
Comumcaçao: manter urna atitude ética, moral e amorosa em todas as comunicaçoes corn o
paciente, a famulia, os amigos, o praticista da Ciência Cristã, e outros; observar os requisitos
eticos e legais corn relaçao as informacoes de caráter particular a respeito do paciente;
Ambiente: rnanter uma atmosfera que seja propIcia a cura espiritual e favorável a prestaçao de
cuidados de forma harmoriiosa;
Cuidado pessoal e banho: auxiliar em todo cuidado pessoal necessário para atender as
necessidades de limpeza e conforto;
LocomoçAo: prestar assistência, inclusive ao levantar, caminhar, mudar de posicao ou posicionar
o paciente, corn ou sem o uso de aparelhos ou utensIlios auxiliares que propiciem conforto ao
paciente;
Alirnentaçao: preparar e modificar os alimentos; ajudar o paciente no ato de corner; proporcionar
encorajamento apropriado para que se alirnente;
Limpeza/bandagens: limpar e proteger corn bandagens, a fim de proporcionar limpeza,
protecao, apoio e conforto ao paciente;
Instruir o paciente e outros sobre como oferecer cuidados que satisfaçarn as necessidades
individuais do paciente;
Ser obediente as leis do pals.

Os cuidados prestados na enfermagem da Ciência Crista nao incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fazer diagnósticos ou prognOsticos medicos;
Assumir a responsabilidade de tomar decisOes pelo paciente corn relaçao ao tratamento;
Administrar medicaçao, drogas ou usar produtos medicarnentosos, a base de ervas ou de
vitaminas;
Usar e aplicar técnicas ou tecnologia de orientaçao rnedica;
Utilizar mariipulaçao, massagens ou fisioterapia;
Ministrar alimentação intravenosa ou alimentaçao forçada;
Assumir responsabiidade pelas transacoes financeiras ou negOcios domésticos do paciente;
Intrometer-se no relacionamento particular entre o paciente e o praticista da Ciência Cristã ou
entre o paciente e sua farnulia;
Dar conselhos ou emitir opiniao pessoal.

Fundamental para o niinistério da enfermagem na Ciência Cristä e a confirmaçao ativa, em espIrito
de oracao, da espiritualidade inata e da receptividade do homem ao governo harmonioso de Deus.
Esse testemunho espiritual é o suporte de cada aspecto dos cuidados prestados por urn enfermeiro
da Ciéncia Cristã.
Preparado pelo Setor de Atividades de Enfermagem da Ciência Cristã
A Primeira Igreja de Cristo, Cientista, marco de 2011

