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de saúde

mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-Lhe glória (Ap 14:7). E entre as
muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber (1Co
10:31). Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente

e corpo estão intimamente relacionados. Deus Se comunica conosco por meio do Espírito e imprime
Suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas
verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde, extremamente
necessários ao viver cristão.

Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Gênesis 1:29, 30

O ser humano deveria ter uma natural.ALIMENTAÇÃO

A dieta original estabelecida no Éden era composta por frutas, nozes e grãos. Não havia consumo de
carnes porque não havia morte. Esta veio como resultado do pecado. A alimentação natural promove a
saúde e o bem estar. A má alimentação, além de provocar doenças e sofrimento, embota a mente e
inviabiliza a comunicação com o céu.

Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Gênesis 5:5, 8, 27

Adão viveu Sete viveu Matusalém viveu A obediência à lei de Deus e às930 912 969anos. anos. anos.
leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida.

As Escrituras declaram que os primeiros seres humanos eram longevos. Mesmo após o pecado e antes
do dilúvio a alimentação consistia no uso de frutas, verduras e grãos, ou seja, era vegetariana. Com a
entrada do pecado, surgiram as doenças, a morte e Deus reduziu a vida humana para 120 anos (Gn
6:3). O salmista menciona no salmo 90 que a vida humana normalmente chega aos 70 anos.

Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentação cárnea? Gênesis 9:3, 4

( ) Após a entrada do pecado. ( ) Na criação. ( ) Após o dilúvio.F F V

Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos. A alimentação original, apresentada no Gênesis,
na criação, não possuía carne. Entretanto, após o dilúvio, sem o equilíbrio vegetal pois tudo foi
destruído com a violência das águas, Deus permitiu o consumo temporário de carne de animais limpos
que foram levados para a arca: “De todo animal limpo levarás contigo sete pares: o macho e sua fêmea;
mas dos animais imundos, um par: o macho e sua fêmea” (Gn 7:2).

Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o Senhor? Levítico 11:47

Deus pediu para fazer entre animais imundos e .DIFERENÇA LIMPOS
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Deus permitiu o consumo da carne de animais limpos detalhadamente listados em Levítico 11 durante
um período emergencial. Quando libertou o povo do Egito, providenciou-lhes alimento natural
novamente, o maná (Êx 16).

Quais são as características dos animais limpos? Levítico 11:2-12

O animal deve e ter os cascos divididos em . Dos rios e mares, usar apenas os queREMOER DOIS
têm escamas e .BARBATANAS

O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis 1:29, 30 e inclui grãos, frutas,
verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas nem seus derivados (bacon, presunto,
salame, mortadela), bem como frutos do mar.

O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios 20:1; 23:29-35

(      ) Permite moderadamente. ( ) Não permite. (      ) Deixa a nosso critério.X

O consumo de álcool é veementemente condenado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo
Testamento (Ef 5:18; 1Co 6:12). O álcool engana os sentidos, enfraquece a mente, faz definhar o
corpo, destrói lares, vicia, causa doenças crônicas e, acima de tudo, destrói pouco a pouco a
sensibilidade da mente para ouvir a voz de Deus.

Porque Deus se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios 6:19, 20

Nosso corpo é o templo do .ESPÍRITO SANTO

Alguns julgam que têm o direito de agir como lhes agrada. Porém, a verdade é que não pertencemos a
nós mesmos, mas a Deus – acima de tudo devido a criação e, em segundo lugar, pela redenção.
Quando consideramos nosso corpo como o templo do Espírito Santo, isso nos coloca sob a obrigação
de cuidar dele. O estilo de vida desregrado e a alimentação de má qualidade profanam nosso “templo”,
nosso corpo, porque interferem na comunhão pessoal entre criatura e Criador.

O que Deus deseja para cada um dos Seus filhos? 3 João 2; Êxodo 15:26

Que tenhamos e que nenhuma enfermidade venha sobre .SAÚDE NÓS

Deus deseja que Seus filhos sejam prósperos em todos os aspectos da vida e que tenham saúde,
mantendo o equilíbrio na prática do que é bom e rejeitando o que faz mal. Alguns não têm saúde
devido a problemas hereditários e outros devido a desobediência às leis naturais; porém, se todos
seguirem os princípios estabelecidos por Deus, cada indivíduo poderá desfrutar a melhor saúde
possível.

Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Atos
17:30; Tiago 4:17

Deus não leva em conta os tempos de .IGNORÂNCIA

Deus passa por alto o tempo de ignorância e não o considera passível de castigo eterno. Grande parte
dos efeitos dos maltratos ao corpo podem ser revertidos com a adoção de um estilo de vida saudável e
sistemático que inclui na prática diária: dormir oito horas, ingerir dois litros de água, inalar ar puro,
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praticar exercícios físicos, alimentar-se saudável e equilibradamente, tomar banho de sol, praticar a
temperança (ser equilibrado com o que é bom e evitar o que é ruim), confiar em Deus.

Recapitulação: A Bíblia fala de animais e animais . O animal limpo rumina eLIMPOS IMUNDOS
tem o casco dividido em dois. O uso da carne foi tolerado após o . Dos e mares,DILÚVIO RIOS
podemos usar somente o que tem e . Não faz parte do estilo de vida cristãBARBATANAS ESCAMAS
usar bebidas . Nosso corpo é o templo do Por isso mesmo, oALCOÓLICAS ESPÍRITO SANTO.
ideal é que voltemos ao regime alimentar original, prescrito por Deus, no Éden.

Reflexão: A mensagem de saúde é clara. O cristão tem a responsabilidade de comer, beber, agir e
adorar de forma que glorifique o nome de Deus. Hoje é o dia de recomeçar, de ouvir a voz de Deus,
praticá-la e sentir a saúde revigorando corpo, mente, espírito e relacionamentos.

Compromisso de fé:
(     ) Reconheço que o meu corpo é o templo do Espírito Santo.
(     ) Desejo fazer a minha parte para ter mais saúde.
(     ) Quero a partir de hoje me alimentar de acordo com o ensino bíblico.

Leitura complementar:
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2. Capítulo 21.Tratado de Teologia:
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4. Ellen G. White: (Casa Publicadora Brasileira).A Ciência do Bom Viver


