PRATICISTA DA CIÊNCIA CRISTÃ
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
A Ciência Cristã é uma religião fundamentada na Bíblia e tem sido praticada há mais de um
século. É um modo de vida fundamentado na oração e tem como propósito seguir os
ensinamentos e o exemplo de Cristo Jesus. A premissa fundamental da Ciência Cristã é o
ensinamento bíblico de que Deus, o Espírito, é o bem total, e que cada um de nós é o amado
progênito espiritual de Deus. Qualquer pessoa pode volver-se a Deus em oração, em busca da
cura para problemas físicos, mentais e outros desafios da vida.
Os praticistas da Ciencia Crista que se anunciam em The Christian Science Journal, são
Cientistas Cristãos experientes, membros dA Primeira Igreja de Cristo, Cientista, em Boston,
Massachusetts, EUA, que se dispõem a atender pedidos de oração. Os praticistas da Ciência
Cristã exercem a missão como religiosos: eles estão a serviço de Deus e do próximo. Esse
ministério é exclusivamente religioso e consiste apenas em apoiar, em espírito de oração,
qualquer pessoa que pedir ajuda, independentemente de filiação religiosa ou localização. Eles
exercem a prática apoiados em seu mais elevado senso de Cristianismo e integridade.
Espera-se dos praticistas da Ciência Cristã anunciados no Journal, que participem anualmente da
instrução contínua propiciada pela reunião de uma Associação de Ciência Cristã. Eles também
estudam, regularmente, a Lição Bíblica semanal da Ciência Cristã publicada no Livrete
Trimestral da Ciência Cristã. São trabalhadores independentes, remunerados pelas pessoas que
solicitam seus serviços, não pela Igreja.
Embora não seja uma lista completa, a seguinte descrição tem como objetivo esclarecer o que
deve se esperar, quando os serviços de um praticista da Ciência Cristã são solicitados.
Os serviços prestados por um praticista da Ciência Cristã incluem:








Orar especificamente, quando solicitados, para a resolução e cura de quaisquer desafios da
vida, ou seja, desafios de ordem física, financeira, emocional, etc. Essa oração é
fundamentada na Bíblia e está explicada em Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de
Mary Baker Eddy, fundadora da Ciência Cristã;
Atender ao pedido de ajuda, com solicitude cristã e encorajamento espiritual;
Fazer recomendações, conforme o caso, para o estudo das Escrituras, dos escritos de Mary
Baker Eddy e de outros escritos da Ciência Cristã, que deem suporte a uma melhor
compreensão acerca do relacionamento de cada pessoa com Deus;
Responder a perguntas acerca de Deus, de Cristo Jesus e da Ciência Cristã, quando for o
caso;
Visitar a pessoa que pede oração, quando possível e apropriado.

Continua no verso

Os serviços prestados por um praticista da Ciência Cristã não incluem:










Usar e aplicar qualquer forma de tratamento psicológico, incluindo aconselhamento ou
terapia;
Usar e aplicar qualquer forma de tecnologia ou tratamento de orientação médica, incluindo
diagnósticos, prognósticos, administração de drogas (produtos medicamentosos, fitoterápicos
ou vitaminas), ou fisioterapia; mas, ele ou ela poderá fornecer atestados sobre o tratamento,
para fins de seguros;
Utilizar qualquer forma de contato físico ou terapia física, tais como: imposição de mãos ou
massagens;
Dar conselhos ou assumir a responsabilidade por qualquer tipo de decisão na vida do
paciente, incluindo decisões relacionadas a transações financeiras, cuidados com a saúde ou
cuidados físicos;
Dar conselho sobre a escolha que o paciente fizer, ou interferir nessa escolha, quanto ao uso
de cuidados médicos;
Alegar qualquer poder pessoal para curar (Deus é a fonte do poder sanador);
Fazer uso de fórmulas para a oração.

A ética do praticista da Ciência Cristã inclui:






Obedecer às leis do país;
Observar a exigência de manter em sagrado sigilo as informações dadas pelos pacientes,
conforme determina o Manual da Igreja (Art. 8°, § 22). (Essa exigência não impede o
praticista da Ciência Cristã de fornecer informações exigidas por lei.);
Usar seu próprio bom senso e avaliação ao decidir se concorda ou não em ajudar uma pessoa
por meio da oração;
Esclarecer o paciente quanto aos honorários, antes do início da prestação dos serviços, e
cobrar depois pelos serviços prestados; fazer uma redução no preço de acordo com o Manual
da Igreja (Art. 8°, § 22).
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