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Vida Saudável em Foco

Médico e Inventor!
Você provavelmente reconhece o nome

Tiago e Ellen White o encorajaram a estudar

Kellogg das caixas de cereal. Mas, você sabia que

medicina, e ajudaram a pagar pelos seus estudos.

John Harvey Kellogg, o co-inventor dos cereais

Ele completou um curso de medicina de dois anos e

matinais, era também um famoso cirurgião e

foi escolhido para cuidar do Health Reform Institute

médico?

(Instituto de Reforma de Saúde), que havia sido

Ele e seu irmão, Will, estavam
tentando criar alimentos saudáveis
para seus pacientes quando

criado pelos adventistas.
Sob sua direção, o instituto se tornou o
Sanatório de Battle Creek, uma instituição de saúde

acidentalmente descobriram

muito bem sucedida e altamente reconhecida.

como fazer flocos de cereais. Os

Alguns ricos e famosos já se trataram lá,

flocos se tornaram tão populares

como J. C. Penney, Montgomery Ward, John

que eles fundaram a Sanitas

D. Rockefeller, Thomas Edison, Booker T.

Company. Mais tarde, Will

Washington, Amelia Earhart e Warren G.

criou seu próprio negócio, e a

Harding, que mais tarde se tornou presidente

Companhia Kellogg, como ficou

dos Estados Unidos.

conhecida, tornou-se a principal

O Dr. Kellogg fez muito para promover

produtora de flocos de cereais

o estilo de vida saudável. Durante toda

do mundo.

a sua vida adulta ele ensinou as pessoas

John Harvey Kellogg nasceu
em 1852, em Tyrone, Nova Iorque.

sobre a importância de uma boa alimentação,
exercício físico, repouso e ar fresco. Ele foi

Sua família mudou-se para Battle Creek,

um incrível cirurgião, realizando mais de 22 mil

Michigan, quando ele era pequeno, e

cirurgias! Alguns de seus inventos estão em

lá ele cresceu juntamente com seus 15 irmãos e

exposição na Adventist Heritage Village (Vila da

irmãs. Quando garoto, teve que trabalhar duro e

Herança Adventista), nos Estados Unidos, incluindo

com dez anos já ajudava na fábrica de vassouras

um aparelho de ginástica que funcionava parecido

de seu pai. Após completar o ensino médio em um

com um touro mecânico. Flocos de cereais e alguns

ano, tornou-se professor de uma escola pública aos

alimentos à base de nozes e castanhas estão

16 anos.

dentre seus feitos.
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Infelizmente, o Dr. Kellogg começou a ter

quando não se dorme o suficiente. As pessoas foram

algumas desavenças com os líderes da IASD sobre

impedidas de dormir por oito dias e noites. Ao final do

como dirigir instituições médicas. Ele também promoveu

estudo, elas começaram a mostrar sinais de distúrbio

alguns estranhos ensinos panteístas, dizendo que Deus

mental e a ter alucinações, e tentavam dormir de

estava e era todas as coisas. Ellen White enviou a ele

qualquer jeito.

muitas mensagens de advertência, mas ele as ignorou e

No dia a dia normal, as pessoas não

acabou deixando a Igreja Adventista. Como Ellen White

conseguem ficar sem dormir por oito dias. Se você ficar

escreveu, durante os mais de 30 anos em que trabalhou

24 horas ou mais sem dormir, você já pode começar a

para a igreja, ele “ocupou a posição de liderança no

ter problemas similares aos que as pessoas no estudo

trabalho médico conduzido pelos adventistas do sétimo

experimentaram. O horário do sono é importante.

dia”.

A melatonina, um hormônio que promove o sono, é
maior durante a noite, sendo assim é melhor dormir à
noite ao invés de dormir de dia.

Os
Efeitos
do Sono
por Allen, 14 anos

V

ocê gosta de dormir? Mais importante, você

Dormir é vital e essencial para a vida. Pode
ser um grande auxílio para aqueles que sofrem de
depressão, ansiedade e problemas com as coisas
simples da vida. Dormir adequadamente e cuidar do
bem estar físico e mental, junto com outros hábitos
saudáveis, você pode ter uma experiência mais ativa e
significativa com Deus.
Fonte: “The importance of sleep”, Pravda, 2 de setembro de 2004.
Online: http://english.pravda.ru/science/19/94/377/12003_sleep.html,
acesso em 26 de janeiro de 2007.
“Sleep”, Wikipedia. Online: http://
en.wikipedia.org/wiki/Sleep, acesso em
28 de janeiro de 2007.

realmente precisa dormir? Eu descobri que
dormir me ajuda a ter mais saúde, a ir bem na

escola, no meu comportamento, e no meu bem estar
em geral. Então, não economize nos zzzzzzzzz!
Cerca de um terço da vida de uma pessoa é
gasto dormindo, o que pode parecer uma perda de
tempo. No entanto, estudos mostram que oito horas
de sono por noite ajudam as pessoas a obterem
melhores notas, a reduzirem o risco de acidentes, e
a manterem um sistema imunológico mais saudável.
Crianças pequenas devem dormir de 11 a 13 horas
por noite, e aquelas que dormem bem estarão mais
alertas, terão uma memória melhor, menos problemas
de comportamento e até mesmo serão mais alegres.
Alguns estudos foram feitos para se verificar o
quanto uma pessoa precisa dormir e o que acontece

Allen estudava na Ardmore
Adventist Academy quando
escreveu esse artigo.

De fato!
John Kellogg inventou os flocos de milho para
um paciente com problemas dentários. Charles
Post inventou um cereal matinal (com uva-passa)
chamado Grape Nuts. O Dr. Kellogg era o gerente
de um spa (clínica de tratamento) e Post era
um paciente. Esse spa foi fundado por Sylvester
Graham, inventor dos biscoitos integrais Graham,
e pioneiro do movimento do início de 1800 que
visava incentivar as pessoas a comer mais fibras
de cereais.
Fonte: www.angelfire.com/ca6/uselessfacts
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Tire suas conclusões

Felicidade é uma
questão de escolha!
por Katie, 14 anos
Katie é aluna na
Escola Adventista
de Greater Lansing,
Michigan.

P

odemos escolher como nos sentimos ou
as circunstâncias determinam nossos
sentimentos? Alguns poderiam dizer:
“Por causa de uma tragédia pessoal, eu me
sinto infeliz”. Mas as circunstâncias de nossa
vida realmente devem determinar como nos
sentimos, ou podemos escolher sermos felizes?
O primeiro passo para escapar do buraco escuro
da infelicidade é descobrir o porquê você se
sente infeliz. Pergunte a si mesmo: “Por que
estou infeliz?” Se sua resposta for algo do tipo:
“Como posso ser feliz se” ou “Não posso ser
feliz até que”, então isso provavelmente significa
que você está impondo condições para a sua
felicidade. Pense nisso! Você realmente quer
se limitar a ser feliz apenas se certas
condições forem cumpridas?
Algumas outras respostas para
essa pergunta poderiam ser: “Você
me faz infeliz”, ou “Se isso
não fosse dele eu poderia
ser feliz”. Essas respostas
mostram que você está
“culpando os outros pela
sua infelicidade”. Você
quer passar sua vida
dependendo dos outros
para ser feliz? Eu não
quero!
Vicki Griffin diz o
seguinte: “É importante
lembrar que a maneira como
pensamos é também afetada
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pelas escolhas de estilo de vida que fazemos,
como alimentação, exercício e repouso”.
Outra chave importante para a felicidade é
encontrada na Palavra de Deus. Gênesis 2:7
declara que Deus nos deu vida e nós vivemos!
Não somos apenas robôs que devem pensar de
certa forma por causa de certa circunstância.
Podemos ESCOLHER como nos sentir porque
isso é um presente de Deus.

Você realmente quer
que outras pessoas
determinem sua própria
felicidade?
Surgirão situações em nossa vida que poderão
fazer nos sentir infelizes, mas não precisamos
permanecer dessa forma. Use seu poder de
escolha – agarre-se à mão de Jesus e escolha
ser feliz! Escolha viver sua vida para um Deus
que entende sua situação. Ele o ama de todo o
Seu coração e quer que você seja feliz.
ESCOLHA DEUS, ESCOLHA VIVER, E ESCOLHA
SER FELIZ! ESSAS ESCOLHAS SÃO SÓ SUAS!
Fonte: Griffin, Vicki. Entrevista por e-mail em 5 de março de 2007.
Diretora de Estilo de Vida, Associação de Michigan.
Minirth, Frank www.depression-helper.com/depressioncure.htm, acesso
em 1 de março de 2007.

Você sabia que ser feliz faz você mais saudável? E, adivinhe só: você
pode escolher sorrir ao invés de ter um semblante triste!
Salomão escreveu que um “coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos” (Provérbios 17:22; RA).

Raios de Sol Sobre Você...
Ellen White certamente concorda com isso. Ela declarou: “Você será
beneficiado em seu esforço para ser alegre. [...] Saí para fora das
portas [e para fora do sofá!], ao ar livre, tanto quanto possível, e sereis
beneficiados com a brisa e a luz do Sol. Que o cântico dos pássaros
e as belezas da natureza despertem no coração santos e agradáveis
sentimentos, e vos levem a adorar o Criador. [...] Acumulai sobre vós
raios de Sol e não nuvens. Procurai ser uma flor bela e viçosa no jardim
de Deus, espalhando fragrância aos que vos cercam”.
(Minha Consagração Hoje, 177 - MM, 1989)

Ótimo conselho não acha? Então deixe seu play station, TV e
computador. Vá brincar lá fora e aproveite a luz do sol. E não
se preocupe, seja feliz! Além disso, somos filhos de Deus, e
esse é o mais feliz dos fatos!
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V

ocê sabia que alguns dos primeiros
adventistas comiam carne de porco,
fumavam cigarros, bebiam café e
trabalhavam a ponto de ficarem
doentes? O que fez com que esses terríveis
hábitos fossem mudados na vida dos pioneiros
adventistas?
Um pouco depois de nossa igreja ter sido
organizada (oficialmente) em maio de 1863, Ellen
G. White teve uma de suas mais importantes
visões. Você consegue adivinhar o assunto? Isso
mesmo, sobre vida saudável! Quando os primeiros
adventistas estudaram suas Bíblias, oraram e
discutiram sobre como os assuntos referentes ao
estilo de vida se relacionavam com o cristianismo,
alguns se convenceram de que carne de porco,
cafeína e fumo eram uma má escolha. Mas para
ajudar outros a fazer boas escolhas, Deus enviou
uma mensagem especial sobre saúde para Ellen
White. Vamos ver o que Deus mostrou a ela, que é
importante ainda nos dias de hoje!

Alguns ingredientes da visão de
Saúde de Otsego

O

s princípios que Deus deu naquela
visão de saúde de 1863 davam ao
povo de Deus mais energia, mais
gosto pela vida, menos doenças e
um maior apreço pelas coisas espirituais, se eles
escolhessem viver de acordo com eles. Dê uma
olhada abaixo! (Tenho uma pergunta importante
para fazer quando você terminar de lê-los.)
1. A verdadeira temperança significa controle em tudo.
Inclui o apetite (não coma muito só porque a comida
é muuuiiito gostosa!), assim como o não uso de
álcool, tabaco, drogas ou cafeína, etc.
2. Carne de porco não deve ser comida sob nenhuma
circunstância.
3. Mantenha seu corpo e casa sempre limpos!
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4. Bolos, tortas e pudins ricos são nocivos à sua saúde
(rico significa ter muito açúcar e calorias).
5. Comer entre as refeições prejudica o estômago e o
processo digestivo.
6. Comer alimentos nutritivos e integrais, frutas,
castanhas, vegetais e diminuir o açúcar pode
superar o dano físico provocado por uma dieta
errada.
7. A luz do sol é importante, assim como o ar fresco,
especialmente no lugar onde você dorme.
8. Exercício ao ar livre é essencial para se ter uma
mente e um corpo sãos.
9. Cuidar da saúde é uma questão espiritual; reflete o
compromisso da pessoa com Deus e com os outros
que são afetados por nossas escolhas.
10. E não culpe a Deus por mortes e doenças causadas
por escolhas não saudáveis!

O estilo de vida adventista

E

sses princípios e outros* tornaramse o guia prático de estilo de vida
adventista do sétimo dia. Ellen White
escreveu bastante sobre esses
princípios fundamentais, e de forma mais clara
provavelmente em seu livro A Ciência do Bom
Viver. Deus não deseja que a “reforma de saúde”
seja uma mensagem negativa, tipo “não pode”!
Esses princípios inspiram os adventistas do sétimo
dia e outros a fazerem escolhas saudáveis, e então
viver mais e mais felizes**, e ter uma vida mais
significativa para melhor servir a outros.
Agora, quero fazer uma pergunta importante: O
quanto você tem praticado esses princípios? A
própria Ellen White admitiu que isso nem sempre
é fácil – até ela teve que lutar. (A princípio ela
detestava pão de cereais integrais e suspirava por
pão branco e carne. Mas ela persistiu em fazer
escolhas saudáveis e mais tarde passou a apreciar
alimentos nutritivos.)

Qual é a mais importante razão pela qual fazemos
escolhas saudáveis? Por amarmos a Jesus, que
deu tudo por nós, até mesmo sua própria vida. Não
podemos fazer escolhas ruins que magoem Àquele
que nos ama tanto.

Portanto, usem o seu corpo para a glória dele.” (1
Coríntios 6:19-20, NTLH)
_____________________________________

“Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas
a Deus, pois ele os comprou e pagou o preço.

* * Vários estudos ao redor do mundo demonstraram que
adventistas vivem 7 a 12 anos a mais do que a população em
geral.

* Você encontra todos os 33 princípios de saúde no livro
Mensageira do Senhor (CPB), 281-284.

O quanto você é saudável?
Qual é o seu risco de obesidade? Esse teste vai ajudar você a perceber suas áreas mais fracas ou
mais fortes. Avalie onde você deve fazer mudanças.
1. Quanto tempo por dia você passa em frente a uma “tela”
(TV, vídeo, computador)?
рр
рр
рр
рр

Menos de uma hora (0)
Uma ou duas horas (1)
Duas ou três horas (2)
Mais de três horas (3)

2. Quantas porções de frutas ou vegetais (não contando suco
de fruta) você consome por dia?
рр Cinco ou mais (0)
рр Três a cinco (1)
рр Menos que três (2)

6. Com que freqüência você come comidas calóricas?
рр A maior parte do tempo (2)
рр Algumas vezes (1)
рр Dificilmente (0)
7. Você participa em times ou equipes de esportes no seu
bairro, escola ou faz aulas de algum esporte, como futebol ou
basquete?
рр Sim (0)
рр Não (1)
8. Comida não é usada para recompensar um comportamento
positivo na escola ou em sua família.

3. Quanto tempo de exercício físico você faz por dia?

рр Verdadeiro (0)
рр Falso (1)

рр Menos que 30 minutos (2)
рр de 30 a 60 minutos (1)
рр Mais de 60 minutos (0)
4. Você faz exercícios ao ar livre na maior parte da semana?
рр Sim (0)
рр Não (1)

9. Atividades físicas regulares são parte da rotina da sua
família.
рр Verdadeiro (0)
рр Falso (1)
10. Sua família mantém um peso saudável?

5. Água é sua principal bebida ao longo do dia?

рр
рр
рр
рр

рр Na maior parte das vezes (0)
рр Algumas vezes (1)
рр Dificilmente (2)

Sim, mantemos um peso saudável (0)
Não, alguns familiares estão acima do peso (1)
Não, meus pais estão acima do peso (2)
Não, toda a minha família está acima do peso (3)

Total de pontos: ________

Your Score —Resultado
Add Your Points Above
0—4

0-4

Você não corre risco de
You are at low risk of
ficar acima do peso ou
becoming
overweight
obeso. Continue
com
or obese.
Continue
seus hábitos
ativos
your
habits
of being
e com
a alimentação
active and
eating
saudável.

healthy.

5—9

5-9

Você corre um risco moderado
Youdeare
at moderate risk
ficar acima do peso ou
forobeso.
becoming
overweight
Procure
maneiras de
or obese.
Look
foratividades
ways to
aumentar suas
increase
physical
and
físicas e tornar
sua activity
alimentação
maison
saudável
focus
eating eaequilibrada.
healthy

and well-balanced diet.

10—14

10 - 14

Você corre um risco moderadamente
Youalto
arede
at ficar
a moderately
high risk
acima do peso
ou
for obeso.
becoming
overweight
or obese.
Diminua seu tempo
em
Limit
your
“screen
and aim
frente
à uma
“tela”time”
e procure
fazer
foruma
1 hour
ofde
physical
activity
hora
exercício
físicoper
por
dia. Substitua
lanches calóricos
day.
Replace unhealthy
snackspor
e vegetais.
with fruitsfrutas
and veggies.

15—18

15 - 18

Você corre um alto risco de ficar
You
are do
at high
for
acima
pesorisk
ou obeso.
Faça
becoming
overweight
exercícios, diminua seuortempo em
obese.
LIMITfrutas
frente àEXERCISE
uma “tela”, /coma
SCREEN
TIME
/ EAT
PLENTY
e vegetais
e beba
muita
água
(H2O)!
OF FRUITS AND
VEGGIES /

DRINK LOTS OF H20!
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Luz

Ar puro
“Para que as crianças e os jovens tenham saúde,
alegria, vivacidade e músculos e cérebro bem
desenvolvidos, convém que estejam muito ao ar
livre, e tenham ocupação e recreação bem equilibradas.”
Orientação da Criança, 339.

o

Fundamentos da Educação
Cristã, 60.

Sol

“Às crianças
deve-se permitir correr
e brincar fora de casa,
desfrutando o ar fresco e puro,
e a vivificante luz solar.”
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“Crianças
e jovens mantidos
na escola e presos aos livros,
não podem possuir sã constituição
física. O exercício do cérebro no estudo,
sem correspondente exercício físico,
tende a atrair o sangue à cabeça, ficando
desequilibrada a circulação sanguínea
através do organismo.”
Fundamentos da Educação, 22.
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O Lar Adventista, 297-298.

Confi

o

“A importância
da regularidade no tempo
de comer e dormir não deve
passar despercebida. Desde que
o trabalho da construção do corpo
ocorre durante as horas do descanso,
é essencial, especialmente na
juventude, que o sono seja regular e
abundante.”

s

Repou

T

2

Nutricao
s

“Cereais, frutas, nozes e
verduras constituem o regime
dietético escolhido por nosso
Criador.”
A Ciência do Bom Viver, 296

•
•
•
•

Comece agora!

r

a
c
an
s

c
n
a
a
s

“Não devemos
condescender com qualquer
hábito que enfraqueça as energias
físicas e mentais, ou prejudique de
qualquer maneira nossas faculdades.
Devemos fazer tudo que estiver nas nossas
forças para nos conservarmos com saúde, para
podermos ter disposição dócil, mente clara, e
sermos capazes de distinguir entre o santo e o
comum, e honrar a Deus em nosso corpo e
nosso espírito, que a Ele pertencem.”

empe

Orientação da Criança,
363.

em

“O Salvador do mundo Se deleita em que as crianças e
jovens Lhe dêem o coração. [...] Amarão ao Senhor Jesus,
encontrando prazer em agradar-Lhe. [...] Através da
infância e juventude, serão achados fiéis discípulos
de nosso Senhor.”

Deus

8 dicas de Ellen White

•
•
•
•

Orientação da Criança, 364.

Passe um tempo em comunhão com Jesus todos os
dias.
Organize um passeio de bicicleta com seus amigos
e vizinhos.
Prepare uma refeição balanceada para a sua
família.
Seja voluntário numa programação de como deixar
de fumar na sua comunidade.
Plante uma horta.
Recolha as folhas secas do seu quintal ou do seu
vizinho.
Beba de seis a oito copos de água por dia.
Durma pelos menos oito horas de sono por noite.
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Perguntando é que se aprende

P

orque fomos
comprados por
um preço! Isso
mesmo, Jesus pagou
por nossa vida eterna
com seu sangue. Isso
significa que você é
precioso para Deus,
e por pertencermos a
Ele, nosso corpo torna-se
morada do Espírito Santo, do
próprio Deus!

“Por que os adventistas
acham tão ruim tomar
bebidas que contenham
cafeína?”

Jesus nos amou tanto a ponto de ser
torturado e morto em nosso lugar; por que
iríamos querer estragar o corpo e a mente
que Ele tanto valoriza? Sim, a cafeína faz
exatamente isso! Cafeína é uma droga viciante
(por isso usuários regulares podem sofrer de
dor de cabeça, tremores ou náusea quando
param de ingerir) que pode ser prejudicial para

.

o sistema nervoso
central, os níveis de
açúcar no sangue, e
ainda tirar o senso
de paz e bem-estar,
pois a cafeína
pode aumentar
o nervosismo,
ansiedade e
depressão.

Embora a cafeína possa
aumentar temporariamente a
sensação de energia, o dano a
longo prazo que pode causar não
compensa o “gás” momentâneo.

Fonte: Ver 1 Coríntios 6:19-20 e 10:31; Conselhos
Sobre Regime Alimentar, 425.

Por que a cafeína é ruim para você?
por Kiersten, 14 anos

A

cafeína é uma
substância
química
natural encontrada
em folhas de chá,
grãos de café,
cacau e noz de
cola (a planta
que dá gosto ao
refrigerante de cola).
Você sabia que a cafeína pode
fazer com que seu coração bata
mais acelerado e a sua respiração
diminua? Isso pode causar ou piorar
problemas no coração. Cafeína é também
um diurético. Isso significa que bebidas ou
alimentos cafeinados fazem você urinar
mais que o normal.
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Você sabia que cafeína é uma droga
que pode viciar? Se
você gosta de beber
ou comer coisas que
contenham
cafeína, então
você terá que
ingerir a mesma
quantidade a cada dia para
se sentir “normal”. Se você
não ingere a mesma quantia a
cada dia, você poderá ter dor de
cabeça, dor de estômago, ou um
coração palpitando rápido que pode
fazer você se sentir sobressaltado ou
nervoso. Sendo assim, é melhor não
começar a beber cafeína.
* Aquafina é uma marca registrada da Pepsi
Cola Company.

‡ Coca Cola é uma marca registrada da Coca Cola
Company.

Num estudo feito há 20 anos, os jovens bebiam duas “Não, não beba Coca”, escute, e beba algo como
vezes mais leite do que refrigerantes.1 Hoje, eles
leite, suco ou água.
bebem duas vezes mais refrigerantes do que leite. É
muito triste que as pessoas bebam mais refrigerantes Fonte:
1
do que leite ou água. É muito importante beber
Extraído de http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/caffeine.
muita água para não ficar desidratado.
html.
2

Assim, não beba muito refrigerante e evite a
cafeína. Ninguém precisa de bebidas com ela,
especialmente as crianças. Quando sua mãe diz:
“Chá e café estimulam por algum tempo as
energias debilitadas, mas passada sua influência
imediata, resulta uma sensação de depressão.”
- Conselhos Sobre Regime Alimentar, 425.

Online: http://life.
familyeducation.com/nutrition/
foods/36515.html?detoured=1

Kiersten estuda no Colégio
Adventista de Intermountain
e estava no 9º ano quando
escreveu esse artigo.

Você pode se surpreender ao saber quanta cafeína está presente em alguns dos
itens abaixo:
Bebida/Alimento

Quantidade

Cafeína

Coca-Cola

340 g

34.0 mg

Diet Coke

340 g

45.0 mg

Pepsi

340 g

38.0 mg

7 Up

340 g

00.0 mg

Café coado

141 g

115 mg*

Chá gelado

340 g

70 mg*

Chocolate amargo

28 g

20 mg*

Chocolate ao leite

28 g

6 mg*

Bebida de cacau

141 g

4 mg*

Leite com chocolate

226 g

5 mg*

*Esta é apenas uma quantia aproximada de cafeína. Isso significa que alguns desses produtos podem conter um pouco mais
2
ou um pouco menos de cafeína.
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Cindy Responde!
usarão álcool e fumo, aproveitarão o sol (quando
possível) e o ar fresco, dormirão o suficiente, e confiarão
em seu Deus Criador, que deu a eles corpos e mentes
fantásticos!

Você: É pecado não ser
vegetariano?
CT:

Não. Mas a Bíblia sugere que nossa
saúde seja cuidada tanto quanto nosso caráter
(3 João 2). Isso significa que é tão importante fazer
exercícios e comer vegetais todos os dias como é orar!
Uma dieta vegetariana traz muitos benefícios.
Vegetarianos vivem (na média) mais que não
vegetarianos, ficam doentes com menos freqüência,
e muitos vegetarianos têm mais energia que
não vegetarianos. O profeta Daniel (Daniel 1)
e seus amigos são um grande exemplo que
revela os benefícios de uma dieta vegetariana.

Se você tem alguma dúvida de
qualquer questão sobre Ellen
White, a Igreja Adventista do
Sétimo Dia, ou mesmo questões
sobre nosso próximo tópico oração, mande seu e-mail para
centrowhite@unasp.edu.br. Todas as
questões serão respondidas, poderemos colocar algumas delas na
próxima Visionário Teen.

Mas ser um vegetariano não é a única parte importante
de uma vida saudável. Os cristãos que querem honrar
a Deus com seus corpos escolherão uma dieta
com pouco açúcar e poucas calorias (isso significa
abandonar a maioria dos lanches rápidos!), farão
exercícios regulares e beberão muita água, não

Experimente!

Prepare um alimento saudável para
a família, usando o livro de Judi Rog
er: Livro de receitas:
diversão com crianças na cozinha.*
Espetinhos de Frutas Congeladas:

Você vai precisar: uma faca, palitos
de picolé ou
palitos de espetinho e papel manteig
a.
Use uma fruta de sua preferência,
como:
- abacaxi
- banana
- morangos
- uva
- melão

Modo de Preparo:
1. Lave a fruta, e descasque-a, se
necessário
2. Corte as frutas em pedaços igua
is
3. Ponha vários tipos de frutas nos
espetinhos
4. Embrulhe os espetos em folha de
papel
manteiga
5. Coloque os espetos no freezer por
algumas
horas (até congelar)
6. Tire-os do freezer, desmbrulhe-o
s, e coma

*Fun With Kids in the kitch en
Cook book . Copy right © 1996
Revie w & Hera ld Publi shing
Asso ciatio n - usad o com perm
issão .
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Você Sabia?

Uma cura
Quente
& Fria

Q

uando Ellen White morava na Austrália
no final da década de 1890, uma
enfermeira do Sanatório de Battle Creek
chamada Sara McEnterfer morou com ela. Por
não haver hospitais próximos, Sara visitava os
vizinhos que estavam doentes que precisavam
de cuidados médicos. Muitas pessoas não
sabiam o que fazer para ajudar alguém que
estava doente e muitas vezes acabavam fazendo
algo que tornava as coisas piores.
Uma das primeiras pessoas a precisar da ajuda
de Sara foi um garoto de nove anos chamado
Willie. Quando ela chegou na casa do menino,
ele estava com febre alta. Seus olhos estavam
vermelhos e inchados de tanto chorar. “Agora
me conte o que aconteceu?”, a enfermeira Sara
perguntou à tia de Willie que cuidava dele.
“Uma semana atrás”, a tia explicou, “ele caiu
num buraco onde haviam jogado garrafas
quebradas, e ele cortou seu tornozelo uns três
centímetros e até a ponto de ver o osso”. A
mãe de Willie havia esfregado banha de porco,
colocado um pedaço de toicinho sobre a ferida
e coberto com um pano, mas o ferimento
continuou a piorar.
O pai de Willie o levou ao médico, que ficava
bem distante. O médico limpou o ferimento
e deu a Willie um remédio. Esse médico disse

ao pai de Willie para aplicar cataplasma (papa
medicamentosa) de pão e leite sobre o ferimento
de tempos em tempos. A família de Willie
não sabia como fazer o cataplasma, mas eles
fizeram o melhor que podiam. Eles usaram leite
frio para encharcar o pão e o colocaram sobre o
tornozelo de Willie. Isso não ajudou em nada e
eles temeram que o médico teria de amputar a
perna dele.
Sara olhou para a perna e disse: “O sangue
está contaminado, e é um caso grave. Coloque
o caldeirão para ferver água imediatamente.
Farei o possível para salvar a perna”. Ela disse
que usaria compressas de flanela molhadas
quentes e frias, chamadas fomentações, e então
cobriria o tornozelo com cataplasma de carvão
vegetal. Esse tratamento devia drenar a sujeira,
baixar a febre de Willie e ajudar o sangue
saudável a circular no pé machucado. Sara fez
esse tratamento várias vezes por dia. Numa das
vezes, quando Sara removeu o cataplasma de
carvão, um pedaço de vidro do tamanho de um
grão de trigo estava em cima do machucado.
O ferimento de Willie começou a sarar e
os tratamentos foram feitos com menos
freqüência. Dez dias depois Willie foi capaz de
contar a seus admirados vizinhos a história
da maravilhosa cura utilizando apenas água
quente e fria e carvão.

Mitos da medicina na década de 1890







Pessoas com febre alta não podiam tomar água.
Ar fresco (especialmente o noturno) não era bom para você.
Você poderia morrer se não comesse muita carne.
Tomar banho não era bom, porque você não poderia expor seu corpo no ar. Muitas pessoas idosas não tomavam um único banho durante todo o inverno!
Os médicos freqüentemente prescreviam tabaco para as tosses.
Costumava-se dar às crianças estricnina, um veneno muito forte, como se fosse remédio.
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CANTINHO DO
L
E
I
T
O
R

O QUANTO VOCÊ T
EM PULADO?
Yakima - Pu

Escola Adventista de

lando corda para ficar
saudável!
por Susan Bailey

Já se perguntou de
já está por aí há cente sde quando as crianças pulam corda? Bem,
na
em realidade, pular co
de meninos. De acordo s de anos. Mas nos anos de 1800, era uma
rd
atividade exclusivamen a
com a crença da époc
meninos e poderiam ter
a, “as meninas eram mu
te
meninas como meninos os vasos sangüíneos da cabeça rompidos se ito mais frágeis do que os
com um pouquinho de agora participam nessa brincadeira e podem pulassem”! Felizmente, tanto
prática.
fazer muitas coisas inc
ríveis
Pular corda é uma exce
lente maneira de
benéfico do que caminh
ar, correr ou até mesm manter a forma. Minuto por minuto, pular é
osteoporose, ajuda na
mais
o nadar. Combate prob
coordenação motora,
e pode ser parte das ati lemas do coração, obesidade e
vidades físicas de tod
a uma vida.
Na Escola Adventista
de
Yakima, 30 alunos da
mais velhos, fazem ati
1ª à 6ª série, co
vid
cheios de energia ench ades depois das aulas de quarta-feira. Esse m a ajuda de outros alunos
e o ginásio com seus
pulos. Cada aluno tem grupo de meninos e meninas
atividades com corda
de pular.
sua própria corda e um
livro de
Os alunos começa
desenvolvem seus próp m aprendendo o giro lateral básico e o pu
lo
rios passos, uns sofis
ticados, outros em du com dois pés. Agora eles
pla, com cordas mais
longas etc.
A primeira demons
série básica de dois mi tração de pular corda em abril foi muito leg
nutos executando quatr
al!
o diferentes habilidade Os alunos participaram numa
s.
Em nossa escola enco
rajamos a saúde espir
alunos. Queremos conti
itual, acadêmica e física
nuar pulando de alegr
de cada um de nossos
ia!
Este é o seu quadro de
notas, então por favor
co
partilhe seus talentos
e expressões. Nosso pró mximo
tópico será sobre Oraç
ão
com suas criações relac . Nos mande um e-mail
ionadas a esse tema, co
arte, poesia, ou um pe
queno parágrafo sobre mo
O QUE
VOCÊ ESTÁ FAZENDO pa
ra promover uma vida
de
oração a Deus. Corra,
nós já estamos trabalha
ndo
na nossa próxima revist
a onlin
e-mail: centrowhite@un e trimestral!
asp.edu.br
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Edição em português:

Visionário Teen

Próxima edição:

ORAÇÃO

Consulte também
Sites interessantes sobre vida saudável:
P Ambiente Saúde
http://www.ambientesaude.pt/index.php?page=260

Direção e Revisão: Renato Stencel
Revisão e Adaptação: Igor Bogdanow, Liege
de Oliveira, Lucas Iglesias e Milenna Vieira
Tradução: Rita Soares
Designer e Online: Lucas Camargo

Ellen White Visionary for Kids (Ve.Z) é
produzido e publicado online quatro vezes
ao ano pelo Ellen G. White Estate, Inc.
(Patrimônio Literário Ellen G. White). A versão
em português é produzida pelo Centro de
Pesquisas Ellen G. White – Brasil.

P Curso de Saúde Natural
http://www.stetnet.com.br/vidasaude
P Portal Natural
http://www.portalnatural.com.br/

Outras fontes
P Revista Vida e Saúde
(CPB)
P As Melhores Receitas de Vida e Saúde
(CPB)
P A Ciência do Bom Viver
(de Ellen G. White)

Contato:
Centro de Pesquisas Ellen G. White – Brasil
Endereço: Unasp – Centro White
Caixa Postal 11
Cep 13165-970
Engenheiro Coelho, SP
E-mail: centrowhite@unasp.edu.br
Web: www.centrowhite.org.br
Fone: (19) 3858-9033
Fax: (19) 3858-9025

P Conselhos Sobre Saúde
(de Ellen G. White)
P Temperança
(de Ellen G. White)
Para adquirir as revistas e livros, entre em contato com a Casa
Publicadora Brasileira:
Fone: 0800-97900606
Web: www.cpb.com.br
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