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CÓDIGO DE ÉTICA
CÉU do MONTREAL
IGREJA SANTO DAIME do CANADÁ

INTRODUÇÃO
Como membros desta comunidade, é nosso intuito preservar as tradições da Doutrina do
Santo Daime e favorecer a transformação e evolução de todas as pessoas que buscam a
iluminação. Desejamos igualmente proteger, promover e estimular a vivência da
Doutrina e de seus ensinamentos; o amor a Deus, amor à terra, amor a todos os seres da
criação, incluindo o amor a si mesmo, o amor e o respeito por todos irmãos e irmãs, a
aceitação da verdade do divino e das falhas de cada um, e o aprendizado do perdão, da
compaixão e da humildade.
A doutrina do Santo Daime pede que nós vivamos com sinceridade e respeito uns pelos
outros e que se esclareçam quaisquer equívocos que possam ocorrer (Decreto do Mestre
Irineu). Esta direção espiritual reconhece nossa humanidade, e conseqüentemente nossa
tendência ao erro; indica aonde a linha moral de comportamento deve ser traçada, e o
que fazer quando uma falha é cometida. O Código de Éticas esboça áreas de
comportamento e interação que são potencialmente vulneráveis e traça diretrizes para o
estabelecimento de limites e comportamentos saudáveis.
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INTENÇÃO
Os membros da comunidade devem servir mostrando honestidade, integridade e
sabedoria.
DINHEIRO
Concordamos em respeitar a propriedade do outro, ajudar a implantar a consciência na
utilização de todos os recursos da terra, manter a honestidade ao lidar com o dinheiro e
em todos os momentos praticar ações comerciais claras e honestas. No espírito de
servir, esforçamos-nos para acomodar todos os participantes independente de sua
possibilidade de pagar ou de fazer doações.
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Respeitamos também a sacralidade do trabalho espiritual e consequentmente evitamos a
promoção de produtos e serviços ou quaisquer outras formas de solicitação ou
exploração no ambiente dos trabalhos.
ASSÉDIO / DISCRIMINAÇÃO
Concordamos em garantir um ambiente livre de qualquer forma de assédio, incluindo
discriminação por motivo de idade, sexo, religião, credo, origem étnica ou orientação
sexual.
Para proteger o bem-estar de todas as pessoas, concluímos que relações sexuais
inapropriadas, imposição de opiniões, preconceitos ou preferências pessoais de
qualquer tipo são prejudiciais ao bem-estar do indivíduo e da comunidade.

DIREITOS DOS PARTICIPANTES
Procuramos preservar a autonomia e a dignidade de cada pessoa. A participação nos
trabalhos deve ser voluntária e baseada na divulgação prévia e no consentimento dado
individualmente por cada participante. A divulgação prévia incluirá a exposição de cada
elemento da cremonia religiosa que possa apresentar riscos físicos ou psicológicos,
incluindo contra-indicações de medicação e considerações sobre a dieta. O
consentimento deve incluir informações sobre o histórico médico, formulários de
consentimento e regras gerais para os trabalhos. Os participantes devem também ser
avisados de que esta participação pode ser difícil e dramaticamente transformadora. O
Santo Daime é uma religião, e os trabalhos são serviços religiosos; nenhuma
reivindicação é feita pela cura e os trabalhos não tem a pretensão de substituir nenhum
tratamento ou suporte médico ou psicológico. Os limites de comportamento dos
participantes e dos membros da comunidade deverão ser esclarecidos e acordados
prèviamente. Todas as medidas cabíveis serão tomadas para assegurar a saúde e
segurança dos participantes durante os trabalhos e durante os períodos vulneráveis que
se seguirem a eles.
INTEGRIDADE
Normalmente não é construtivo nem necessário falar sobre outras pessoas.
Concordamos em falar o que for verdadeiro e necessário, se abster de fazer fofocas na
comunidade, cultivar uma comunicação consciente e clara e desenvolver as qualidades
de honestidade e amabilidade como base de nosso discurso. Reconhecemos que a
competição, desconfiança ou a divulgação de rumores destroem o espírito de
amabilidade e união que é o centro de nossas crenças espirituais.
No caso de conflitos ou dificuldades entre as pessoas, procuramos primeiro resolver o
problema diretamente com o indivíduo. Se a situação não se resolver, concordamos em
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procurar primeiramente conselho e/ou orientação, mantendo, ao mesmo tempo,
sinceridade e respeito no que diz respeito ao problema (or em relação a questão or ao
problema.).
Esforçamo-nos para estar conscientes de como nosso próprio sistema de crenças,
valores, necessidades e limitações nos afeta e portanto, nossa habilidade para servir aos
outros. Estamos dispostos a examinar nossas próprias motivações e praticar reflexões
pessoais, e nos engajamos na prática de auto-avaliações no sentido de promover
crescimento pessoal no que se refere à ética. Quando em dúvida se uma situação ou
ação particular possa violar o Código de Ética, concordamos em consultar o conselho
apropriado para escolher a melhor resposta. Se surgir uma situação pela qual o Código
de Ética foi violado, concordamos em dizer a verdade e em procurar ajuda para
remediar a situação.
COMPETÊNCIA
Para manter a integridade dentro de nossa comunidade, concordamos em ajudar
somente com as práticas para as quais formos qualificados por experiência pessoal,
treino e educação. A resposta dos pares é essencial para a saúde da comunidade, tanto
quanto o desejo individual de reconhecer e falar sobre questões de projeção,
transferência e contra-tranferência. Isto inclui considerações pessoais, monetárias,
religiosas, raciais ou sexuais. Reconhecemos a necessidade de pedir assistência, treino
ou supervisão quando necessário para manter esta integridade.
TOLERÂNCIA
Concordamos em praticar abertura e respeito pelas pessoas cujas crenças são contrárias
às nossas. Compartilhamos os ensinamentos do Santo Daime com aqueles que procuram
este caminho e estas verdades ao mesmo tempo em que reconhecemos que fazer
proselitismo é proibido. Para ajudar a salvaguardar contra as consequências nocivas da
ambição pessoal e organizacional, evitamos a promoção ativa da Igreja.

USO DE SUBSTÂNCIAS
O uso de alcool ou de qualquer substância ilegal durante os trabalhos ou na vizinhança
dos trabalhos é expressamente proibido.
Para mais informações, contatar: Jéssica Williams Rochester, Madrinha do Céu do
Montreal, igreja do Santo Daime do Canadá -j.rochester@videotron.ca

