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COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA PARA A TERAPIA REIKI  
RECOMENDAÇÃO N.º 1/2017 

 (Aprovada em reunião ordinária de 19.04.2017) 
 

 

Assunto: RECOMENDAÇÃO DIRIGIDA AOS MESTRES DE REIKI QUE SEJAM  

MEMBROS DE ÓRGÃOS SOCIAIS DA A.P.R. E/OU COORDENADORES DE 

NÚCLEOS DE REIKI DA A.P.R.  

 

Recomenda-se à Direção da Monte Kurama – Associação Portuguesa de Reiki ao 

abrigo, nomeadamente do disposto nos pontos 1-3 e 9 dos Estatutos da Comissão 

Nacional de Ética Para a Terapia Reiki aprovados em Assembleia Geral de 9 de janeiro 

de 2016; artigos 24.º, n.º 1 e alíneas d) f) g) l) m) e n.º 2 e art.º 121.º do Regulamento de 

Admissão e Exclusão dos Associados e Regime Disciplinar; pontos 7 e 10 do Código de 

Conduta dos Coordenadores; pontos 1 alíneas b) e f), 7.1.1, e 7.1.3 do Código 

Deontológico Para Mestres Formadores; pontos 6 e 11 do Código de Conduta dos 

Órgãos Sociais e ponto 15 do Código de Conduta dos Associados, que emita orientação 

no sentido de esclarecer, de forma cabal e elucidativa, a comunidade associativa do 

seguinte: 
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1. Os Mestres de Reiki associados da A.P.R. têm liberdade para efetuar cursos de Reiki 

em qualquer área do território nacional, ou do estrangeiro. 

2. Os Mestres de Reiki associados da A.P.R. que sejam Coordenadores de Núcleos de 

Reiki, ou membros dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Reiki, promovem e 

dão os seus Cursos de Reiki a título exclusivamente pessoal (e não em representação da 

A.P.R.), assumindo plena responsabilidade pelos mesmos. 

3. Os Mestres de Reiki associados, que sejam Coordenadores de Núcleos de Reiki, ou 

membros dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Reiki, deverão informar os 

seus formandos, de forma inequívoca, que promovem os seus cursos no seu próprio 

nome, e interesse pessoal, e não em representação da Monte Kurama - Associação 

Portuguesa de Reiki. 

4. Os Mestres de Reiki associados que assumam, cumulativamente, a missão de 

Coordenadores de Núcleos de Reiki da A.P.R., ou sejam membros dos órgãos sociais da 

A.P.R., não devem, na promoção dos seus eventos pessoais (sejam de que natureza 

forem) e/ou dos seus Cursos de Reiki (de qualquer sistema) - em cumprimento do 

disposto nos pontos 7 e 10 do Código de Coordenadores e pontos 5, 7 e 11 do Código 

dos Órgãos Sociais - fazer uso do logotipo da A.P.R., nem da sua qualidade de 

Coordenador de Núcleo de Reiki da A.P.R.. 

5. Constitui, ainda, entendimento desta Comissão que os Mestres de Reiki associados 

que sejam cumulativamente Coordenadores de Núcleos de Reiki da A.P.R., e/ ou 

membros dos órgãos sociais desta associação, que pretendam dar formações de Reiki 

fora da localidade onde se situa o seu Núcleo, ou sede associativa, devem, 

antecipadamente – conforme os princípios de Reiki e o disposto nos pontos 8, 9 e 10 do 
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Código de Coordenadores; pontos 6, 7 e 11 do Código de Conduta; e artigo 24.º, n.º 1, 

alínea m) e n.º 2 do Regulamento de Admissão e Exclusão dos Associados e Regime 

Disciplinar - informar, por escrito, a sua intenção, aos Coordenadores do Núcleo de 

Reiki mais próximo do local onde vier a ser realizado o evento. 

 

Lisboa, 19 de abril de 2017 

 

 

Pel’A Comissão Nacional de Ética Para a Terapia Reiki 

A Entidade Decisora, 

Maria João Marques 

 


