
 

 

CENTRO ECLÉTICO FLOR DO LÓTUS ILUMINADO 
 

DECRETO DE SERVIÇO PARA O ANO 2017 
 O coordenador dos trabalhos da congregação daimista cristã denominada 
Estrela Dalva, Sr. Luiz Mendes do Nascimento, Mestre Conselheiro e dirigente geral 
desta instituição, primando pelos princípios fundamentais do Mestre fundador desta 
missão, Sr. Raimundo Irineu Serra – Juramidam, vem por meio desta despertar e 
fortalecer os interesses e deveres de cada membro desta casa. Para se firmar esta 
corrente, necessário se faz a habilidade do mais profundo silêncio, não sendo 
permitido conversar na hora da concentração efetuada bem como durante os 
nossos hinários, e só sair em caso de extrema necessidade. Durante o ato de 
imensa significação, devemos dedicar toda a nossa atenção, com respeito interno e 
externo às autoridades supremas, a fim de alcançarmos as bênçãos divinas e 
sermos assistidos pela luz do supremo, clareando os olhos do nosso espírito para 
enxergarmos a luz da verdade. Além disso, não se deve comentar o que se passa 
nas reuniões com quem não compartilhou da mesma, ainda que seja com pessoas 
que fazem parte da nossa família. 
 Na nossa vida cotidiana, devemos tratar a todos com respeito e amor, dentro 
da sinceridade e da ordem, evitando-se os maus hábitos viciosos como o 
alcoolismo e outros “maus costumes” que possam abater física e moralmente a 
nossa personalidade. Enfim, devemos acatar o que estabelece o nosso estatuto e 
todos que desejam seguir nesta missão devem cumprir fielmente com estas 
instruções: tudo o que eu não quiser para mim não devo desejar para o meu irmão, 
sempre rogando ao supremo criador por toda a humanidade, que este é o caminho 
para formar o alicerce espiritual. 
 Não se deve menosprezar outras seitas e religiões. É nosso dever nos 
confraternizarmos com todas, sem distinção de cor, raça, crença ou nacionalidade, 
pois todos são criaturas emanadas de Deus. 
 

COMPORTAMENTO PARA SE CHEGAR AO TRABALHO 
 Todos que vierem à procura de recursos físicos, moral ou espiritual, devem 
trazer consigo uma mente sadia, cheia de esperança, implorando ao infinito eterno 
espírito do bem e à Virgem Mãe criadora que sejam concretizados os seus ideais, 
conforme a vontade divina, e precisamos nos conscientizar que os hinos dos 
nossos hinários estão mostrando claramente a luz deste poder sagrado do divino 
senhor Deus. 
 Ficam definitivamente obrigados os membros desta casa a manter o 
acatamento e a paz da mesma, objetivando assim a sinceridade e o respeito ao 
próximo. Dentro dos nossos batalhões não podem haver brigas, ódio ou 
desentendimentos, por mais insignificantes que sejam. 
 Todos que tomam esta Santa Bebida, não só devem procurar ver belezas e 
primores, mas sim corrigir seus defeitos, formando assim o aperfeiçoamento da sua 
própria personalidade para ingressar neste batalhão e seguir nesta linha, se assim 
fizerem, poderão dizer “sou irmão”. 
 Dentro desta igualdade todos tem o mesmo direito. No caso de doença, será 
especialmente designada uma comissão em benefício do irmão necessitado. 
 
 
 



 

 

 
 

INSTRUÇÕES AOS Sres. PAIS: 
 Todos os pais de família devem criar dentro do seu próprio lar um centro de 
paz e harmonia. Esposo e esposa devem tratar-se com dignidade e respeito, 
incluindo as pétalas deste amor no mais firme propósito de futuro e da felicidade. 
Todos os pais de família devem ser um professor exemplar para seus filhos. Nunca 
devem pronunciar palavras que possam prejudicar a moral das crianças, ensinar os 
deveres religiosos, se dedicar à missão da verdade e amar a Deus sobre todas as 
coisas. A disciplina é a principal estrutura da ordem. Disciplinar não é bater, xingar, 
etc. Disciplinar é educar, motivar, desenvolver os conhecimentos básicos da vida 
humana. A casa em que nós estamos é uma escola de instruções e sabedoria 
divina do Divino Senhor Deus, e para se alcançar esta primozia, dependerá 
unicamente da atenção e do esforço de cada um, mas havendo força de vontade, 
nada para nós é custoso. 
  
 
 

Para iniciar a nossa meditação: 
Logo após a distribuição do Daime, todos deverão colocar-se em seus respectivos 
lugares, com exceção das senhoras que tem crianças. As mesmas deverão 
primeiro acomodar os seus filhos. Lembrando que não é permitido que participem 
da sessão de concentração bem como dos trabalhos de cura crianças de colo ou 
muito pequenas, devido à grande sensibilidade das mesmas. Se faz mister citar 
também que as senhoras gestantes tem o direito de permanecer sentadas durante 
os hinários, se houver essa necessidade. 
 

 

 

RESUMO 
 

 Em resumo ficará doravante assim: o irmão ou irmã que por força de 
incompreensão não cumprir fielmente com as instruções acima mencionadas, 
resolvendo enveredar pelos caminhos contrários, estará sujeito às penalidades 
previstas em nosso estatuto e no regimento interno do nosso centro, pois a verdade 
é que o centro é livre, mas quem toma conta deve dar conta. Ninguém vive sem 
obrigação e quem tem obrigação tem sempre um dever a cumprir. 
 
 
 
 

Luiz Mendes do Nascimento 
Mestre Conselheiro 

 
 

Capixaba - Acre , _____ de __________________ de _______. 
 
 

 


