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 Querida amiga, 

 Estamos contentes em mais uma vez poder falar com você através desta revista. Neste número 
nós vamos falar sobre os 8 presentes que nosso Criador nos deu para termos uma vida mais feliz e mais 
saudável. Você já deve ter ouvido falar dos 8 remédios naturais, mas você conhece eles? Conhece eles de 
cór? E você sabia que um remédio puxa a outro? Por exemplo, se você decide que vai plantar uma hor-
ta... Você esta fazendo exercíco, está tomando sol, respirando ar puro, e depois você vai ficar com sede e 
vai beber água, vai ter um sono melhor a noite, e também vai comer o que você plantou e assim vai ter 
que ter temperança para não exagerar, e quando você está em meio a natureza, não tem como você não 
pensar em Deus que criou tudo isso. 

 Mas nós queremos compartilhar mais ainda com você sobre esses presentes maravilhosos. Por 
isso, nesta revista trazemos dicas, histórias e testemunhos de como temos esse oito presentes. Também 
temos receitas e varias outras coisas legais! Esperamos que aproveitem! Abraço, 

Equipe Pérolas para Meninas
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Artigo Principal

 A luz do sol é vital para a maioria dos seres vivos em nosso planeta. Primariamente, 

sem a luz solar todo o processo da fotossíntese não seria possível. Este processo milagroso 

é o responsável pela conversão de dióxido de carbono em oxigênio. Resumindo, a luz solar é 

responsável pelo ar que respiramos. Outro fator interligado é que os vegetais obtêm energia 

através deste mesmo processo, ou seja, o sol também assegura a existência dos vegetais. 

     A luz solar se mostra importante para o bom funcionamento do nosso organismo de 

forma indireta, porém o mais interessante é descobrir o papel da luz solar de forma direta 

no nosso bem-estar. Uma pesquisa realizada na Universidade Johns Hopkins, gerenciada 

pelo médico e PHD Samer Hattar, mostrou que a deficiência ou a inadequada exposição a 

luz solar pode ser um dos fatores de depressão e insônia. É um fato pertinente consideran-

do que a maioria das pessoas trabalha dentro de escritórios fechados ou anda de metrô e 

carro e acaba não se expondo a luz solar o quanto e como deveria.

     Sabe-se também a direta relação entre a absorção de cálcio no corpo ligada a vita-

mina D. O processo é simples: o cálcio só é absorvido no intestino e quem controla isso é a 

Vitamina D. A “Vitamina D” na verdade é um hormônio que é produzido nas camadas mais 

profundas da pele e esse processo só acontece quando o corpo é exposto aos raios ultravi-

oletas provenientes do sol. É importante enfatizar que esta é a única forma de absorver o 

cálcio. Sem a vitamina D nem mesmo o suplemento de cálcio terá efeito. 

    

Luz Solar
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 É preciso ressaltar as maneiras e horários como deve ocorrer essa exposição ao sol. 

A doutora em genética do câncer Adriana Madeira Álvares da Silva fez uma declaração, ao 

Jornal Gazeta, em relação a pesquisa que ela dirigiu. A pesquisa declara que a exposição ao 

sol do meio dia é a mais benéfica e que mais facilmente oferece a vitamina D. “A exposição 

ao meio dia precisa ser mais curta [...] de 15min a 45min dependendo do tom de pele, para 

formar a pró-vitamina D. É claro que a pessoa pode se expor às 9h, 10h, mas aí precisará 

ficar um período bem mais longo.” E a pesquisadora e professora ainda diz que a exposição 

deve ser nas pernas e costas que são menos propensos a desenvolverem câncer de pele.  

    É interessante notar que Deus já havia deixado diversas mensagens sobre saúde que 

ainda hoje são “descobertas” pela ciência. E com a luz solar não foi diferente. No livro Con-

selhos para a Igreja na página 152 é dito o seguinte sobre o ambiente do lar. “Na construção 

de uma casa é de especial importância assegurar perfeita ventilação e abundância de sol.” 

A mensageira do Senhor transmite Suas palavras sobre o tema que hoje é tópico de pesqui-

sas. Expor a casa, especialmente os quartos, evita a proliferação de ácaros e fungos que 

causam alergias graves e em alguns casos até mesmo morte. 

     A importância da luz solar é vasta e estamos ainda muito longe de desvendar todos os 

mistérios que ela contém. Há muitas pesquisas desde seus efeitos no humor até a capaci-

dade baixar a pressão sanguínea. O que sabemos com certeza é que o Criador fez esse santo 

remédio para que possamos desfrutar de uma vida saudável e assim mostrar para os outros 

as maravilhas de obedecer a Deus. 

Camilla Lopes tem 17 anos.  
Atualmente mora e trabalha como 
missionária em Belo Horizonte Ela 
gosta de contemplar a natureza, 
brincar com crianças, pintar, 
estudar mamíferos, cozinhar, tirar 
fotos, servir como voluntária e 
escrever.
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Apredar Inglês com a Bílbia

 Palavras são muito poderosas. Por sua palavra Deus criou o mundo. Com nossas pa-

lavras Cristo fala que somos capazes de lançar montanhas ao mar. Palavras podem construir 

ou destruir, curar ou machucar. Por isso precisamos ser muito cuidadosos com o que falam-

os. Para nos lembrarmos disso Paulo nos deixou um versículo muito importante:

“Que a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de 

saberdes como deveis responder a cada pessoa.” Colossenses 4:6

 Agora para aprendermos o verso em inglês, complete as palavras-cruzadas e preencha as 

lacunas que estão faltando.

“Let your _________ be always with ________ ,

seasoned with_________ , that ye may know 

how you ___________to answer every man.” 

Colossians 4:6

Colossians 4:6

Grace

Ought

Speech

Salt

Lauren Lizz tem 18 anos e mora na 
Georgia, EUA.
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Olá meninas!

 Dessa vez no “Faça Você Mesma” eu queria compartilhar algo muito simples, efetivo, e saudável! É 
o  “Banho de Contraste”. Você não precisa de nada especial, somente um chuveiro com água quente e  água 
fria.

 O banho de contraste é excelente para ajudar o sistema imunológico. Pode usar como modo preven-

tivo, ou mesmo quando você já está se sentindo mal ou doente. Vamos falar um pouco sobre os benefícios 
desse tratamento hidroterápico!

 A água quente e fria intercalada faz muito bem para a circulação de sangue. Isso ajuda o sangue che-
gar em todas as partes do corpo, fazendo o tempo de recuperação depois do exercício bem mais rápido do 
que se você não tivesse tomado um banho de contraste. Ele também eleva os níveis de glóbulos brancos no 
sangue. Essas células são os “soldados” do corpo que ajudam na luta contra doenças, gripes, etc.

 Agora que sabemos dos benefícios, vamos aprender como fazer o Banho de Contraste.

 Comece com 3 minutos de água quente e aí transicione para 30 segundos a 1 minuto de água gelada! 
Volte para a água quente por 3 minutos e repita essa troca por um total de 3 a 5 vezes, cada vez fazendo 
que a água quente seja um pouco mais quente, e a água fria um pouco mais gelada. Tome cuidado para não 
passar dos seus limites nem no frio nem no quente. Encerre o tratamento com a água gelada.

 Após sair do chuveiro, aqueça seu corpo deitando na cama debaixo de uma coberta leve por uns 20 
minutos. Este passo é essencial para que a hidroterapia faça efeito.

 Um outro jeito de aumentar o seu sistema imunológico no dia a dia sem tomar muito tempo é termi-
nar o seu banho normal com 30 segundos de água gelada. Faz muito bem para a saúde!

 “Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede; pelo contrário, a água que eu lhe 

der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna.” (João 4:14)

 Nunca esquecem de beber da real fonte de vida espiritual, física, e mental!

Banho de Contraste

Christine Martins tem 19 anos 
e mora em Virginia, EUA. Ela 
gosta de viajar, fazer artesana-
tos, tocar instrumentos, cantar 
e estar em meio a natureza.

Faça Você Mesma
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 “Preciso do meu sono de beleza!!” Já ouviu, pensou ou falou essa frase? Todas nós sabemos que 
dormir faz bem para a saúde e para a beleza. Nós logo percebemos que quando dormimos mal, nosso 
humor muda e a aparência também, aparecem as famosas olheiras, as dores de cabeça, cansaço, falta de 
concentração e irritabilidade.

 No entanto, mesmo percebendo esses problemas, nós acabamos trocando o sono por outros 
compromissos que parecem ser mais importantes ou mais urgentes. No século XXI, é difícil desacelerar,  já 
que a vida de uma jovem moderna tem vários atrativos: como ler um bom livro, estudar um assunto im-
portante, assistir vídeos, responder uma mensagem pelas redes sociais, conferir as últimas publicações dos 
amigos, ficar por dentro das notícias atualizadas, fazer aquele check-up no visual, visitar os amigos, passar 
momentos divertidos em família e muitos outros afazeres. Essas atividades não são ruins ou prejudiciais, 
mas tudo tem seu tempo adequado (Eclesiastes 3:1 a 8).

 O sono é essencial para o funcionamento do organismo humano como um todo, inclusive mental e 
espiritual. Os benefícios do sono podem ser relacionados principalmente com a produção dos hormônios 
Melatonina e Somatotrofina.

Melatonina
 A melatonina é um hormônio liberado naturalmente pela glândula pineal, localizada no cérebro. 
Depois, circula pela corrente sanguínea, chega aos órgãos vitais, tirando a tensão, e também estimula a 
atividade das células de defesa. Dessa forma, os sistemas do nosso organismo recebem novos anticorpos 
que podem resistir às doenças e refazer as partes danificadas dos órgãos. Tudo isso previne problemas car-
diovasculares (coração), de pele (formação de novos tecidos saudáveis), do pâncreas (estímulo à insulina, 
que previne a diabetes), câncer (reparação das células), enxaquecas e dores de cabeças (relaxamento do 
cérebro) e nos efeitos da TPM (Tensão Pré-menstrual).

 Esse hormônio somente é liberado em ambientes escuros, confortáveis e sem barulho algum. E a 
mudança de rotina, de fuso horário e contato com estímulos artificiais antes de dormir prejudicam a pro-
dução da Melatonina.

Somatotrofina
 A somatotrofina é liberada pela glândula hipófise anterior e, saindo do cérebro, cai na corrente 
sanguínea. Sua função é estimular o crescimento dos ossos, músculos, cartilagens, tendões, pele, e outros 
tecidos do corpo. Além disso, aumenta a síntese proteica (transformação da proteína em aminoácidos que 
são armazenados para quando precisar fabricar novas células e reparar células danificadas), síntese de gor-
duras (armazenamento de energia a longo prazo) e retenção de nutrientes e sais minerais.

 Esse hormônio é essencial para o crescimento físico e mental, já que o cérebro também é estimu-
lado a crescer e a fixação do aprendizado é aumentado. Ou seja, os nossos estudos, a nossa memória e a 
concentração dependem da produção da Somatotrofina. E cada noite que nós não dormimos bem, o nosso 
cérebro deixa de expandir o quanto deveria. Porém, esse hormônio só é liberado antes da meia-noite. Não 
adianta trocar a noite pelo dia, mesmo que você durma num quarto bem escuro e silencioso!

Dica de Beleza
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Quantidade
 Além da qualidade do sono, é importante lembrarmos da quanti-
dade. Cada pessoa tem que dormir o suficiente para que o ciclo do sono 
seja completado. O tempo do ciclo depende do organismo, da idade e do 
ambiente. De acordo com os especialistas, os juvenis e os adolescentes, 
como nós, devem dormir entre 8 e 10 horas cada noite. Se você dorme 
menos do que esse período, ou acha que precisa de dormir por mais tem-
po do que dorme atualmente, acrescente aos poucos os minutos. Quando 
você perce-ber que não acorda mais cansada, então o seu organismo já se 
adaptou ao tempo natural. 

 E se você acha que não precisa de dormir por mais tempo, já que não “sente” sono, entenda que 
o corpo é uma obra-prima feita pelo Criador. Ele fez algo tão maravilhoso que o corpo se adapta aos seus 
hábitos e tenta “sobreviver”, mesmo com vários danos. Num futuro, próximo ou distante, você sentirá 
vários problemas, como insônia, falta de memória e exaustão. O corpo aguenta muito, mais chega um 
momento em que a bomba estoura. 

Como eu faço para mudar?
 Mas, surge a dúvida: “Como eu vou dormir cedo? Não consigo! Já tentei! ” Olha, a Bíblia e o Es-
pírito de Profecia nos dão algumas dicas de como dormir com qualidade e tempo suficiente:
 - Peça força de Deus, pois não há nada nem ninguém que possa nos ajudar a sermos 
saudáveis e felizes como Ele. Entregue, em oração, todos os seus problemas nas mãos dEle e 
confie que Ele te dará uma boa noite de sono. (Salmo 3:5, 4:8, 35:7, ...)
 - Arrume o seu quarto de dormir, tirando as coisas espalhadas e os barulhos es-
tressantes e altos, apagando as luzes dos aparelhos, abrindo as janelas para que o ar circule 
e vestindo roupas ou usando cobertas de acordo com o clima. Isso estimulará a produção 
dos hormônios do repouso, incluindo a Serotonina, já que o ambiente vai estar aconche-
gante. Outra coisa boa é deixar a luz solar entrar no quarto durante o dia para matar os 
micro-organismos. (Ciência do Bom Viver, p. 274 e 275)

 - Coma a última refeição algumas horas antes de dormir, para que a digestão já tenha 
terminado e o estômago possa descansar enquanto você dorme. (Ciência do Bom Viver, p. 303 
e 304)
 - Alimente-se de comidas saudáveis e naturais, evitando ao máximo estimulantes, como 
café, chá-mate, cacau, pimenta e guaraná, pois diminuem a produção da Melatonina e dificul-
ta a absorção da Somatotrofina, deixando você cada vez mais acordada e comdificuldade de 
dormir. (Ciência do Bom Viver, p. 326)
 - Não deixe trabalho a ser realizado, como ler, escrever, ficar em contato com 
“telinhas” (celulares, televisões, computadores, etc.), perto da hora de dormir, de preferência 
antes das 9 horas da noite. Pois isso te estimula a ficar acordada, causa ansiedade e“diz” para 
o seu corpo que ainda é dia, desestimulando a produção da Melatonina. (Filhas de Deus, p. 
141)

 - Se sentir alguma dificuldade em relaxar, tome um banho quente ou neutro para 
acalmar os nervos, receba uma boa massagem, coloque uma música instrumental  em volume 
baixo ou ouça algum audiobook. E, se ainda assim não pegar no sono,  dê uma volta em meio 
à Natureza, ouvindo os barulhos dos animais, contemplando as estrelas e a lua, fazendo al-
gum exercício relaxante, como caminhada e alongamento, e percebendo o cuidado do Pai nas 
bênçãos de cada dia. (Ciência do Bom Viver, p. 236 e 237 e Filhas de Deus, p. 141)
 Ah, não esqueça de separar momentos de repouso durante a semana, principalmente 
o Sábado. Esse é o dia escolhido, separado, abençoado e santificado, pelo nosso Criador para 
termos comunhão com Ele, com a Natureza, com a família e amigos, e consigo mesma. Aprovite 
esse presente de Deus!

Nayara Chagas tem 17 anos e mora 
em Minas Geris com sua família. Ela 
gosta de cozinhar, ler, fazer atividades 
em meio a natureza e cantar.
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Sempre Feminina

 O exercício físico é uma das mais importantes de todas as dicas desta revista. Quando fazemos 
EXERCÍCIO sentimos sede, então bebemos ÁGUA. Durante o exercício também suamos, e assim eliminamos 
toxinas do nosso corpo. Se você fizer exercício ao ar livre estará se beneficiando da LUZ SOLAR e AR PURO. 
Viu como uma coisa puxa a outra! Ah... e se você estiver fazendo exercício plantando um jardim, você es-
tará comendo uma refeição mais NUTRITIVA. Em meio a Natureza não temos como nos esquecer do nosso 
Senhor, precisamos ter fé que as plantas irão crescer e assim temos mais CONFIANÇA EM DEUS. Claro que 
o nosso SONO estará mil vezes melhor também, e com tudo isso melhorando praticamos a TEMPERANÇA! 
Com isso praticamos as oito dicas de saúde... tudo começando pelo exercício. 

 Existem várias maneiras de praticar exercício. Todas têm seu benefício, mas algumas têm mais que 
outras. Aqui estão alguns exercícios que eu mesma já fiz:

Jardinagem
 Quando nos mudamos para os EUA em 2007, moramos numa casa que tinha 
um quintal. Depois de alguns meses vieram uns amigos com enxadas e disseram que 
tinham vindo nos ajudar a começar uma horta. Depois de mais ou menos 2 anos nos 
mudamos para outra casa que tinha um quintal grande, e ali estavam plantados mais 
de 200 pés de Blueberry (Mirtilo). Haviam arvores de maçã, Kiwi e outras frutas tam-
bém.

 Nesta casa construí as melhores memórias da minha infância! Ali praticávamos 
todos os dias os oito remédios da natureza. Hoje considero a melhor época da minha 
vida, que me preparou para tudo que iria vir e irá vir em meu caminho! Todo dia fazía-
mos exercício, molhando as plantas, tirando as ervas daninhas, plantando, colhendo, 
arando a terra e muito mais.

 Esse é o tipo de exercício que Deus nos deu lá no Éden, lembra? “O Senhor 
Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo” Gênesis 2:15. 
Esse é o melhor tipo de exercício que você pode fazer. Deus é o nosso Criador e Ele 
mais que qualquer outra pessoa sabe qual o melhor tipo de exercício para nós.

 Os benefícios de fazer exercício na horta são os que vimos antes: Vamos estar 
expostos a luz solar, respirando o ar fresco, bebendo bastante água, comendo melhor 
(nutrição). Vamos também ser mais temperantes e vamos confiar mais em Deus. Tudo 
isso começando pelo exercício!
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Atividades na Natureza
 Em 2015 nos mudamos de volta ao Brasil para ajudar a começar um Centro 
de Vida Saudável. Como éramos “pioneiros” não tínhamos muito tempo sobran-
do para fazer nossa própria horta, mas foi ali aprendi várias atividades em meio a 
natureza, que foram o exercício (além de caminhar) que pratiquei por 2 anos. O mais 
intenso de todas era a nossa “caminhada” até a Lagoa Dourada. No total caminháva-
mos uns 16 quilômetros ida e volta. O caminho era lindo! Com ar puro e bastante luz 
solar e água abundante quando chegávamos na lagoa e cachoeira. Outras atividades 
que fiz foram: rapel, escalada e natação (nas cachoeiras... kkk). Talvez você não pos-
sa fazer essas atividades onde mora, mas dê uma olhada ou seu redor, tenho certeza 
que terá outras atividades à sua disposição.

Academia
 Esse é o tipo de exercício que talvez esteja mais disponível para todas as pes-
soas, pois quase que em toda cidade existe uma academia. No momento, eu estou 
fazendo esse tipo de exercício. Estou morando temporariamente nos Estados Unidos 
e não temos como fazer uma horta para praticar o exercício físico que precisamos. 
No inverno, também, ficamos muito sedentários, então comecei ir para a academia.

 Pessoalmente me sinto muito melhor quando estou fazendo exercício. Tenho 
mais autocontrole e mais disposição, que me ajudam a conseguir fazer tudo que 
preciso e até mais! Minha autoestima fica mais alta, fico mais contente e paciente. 
Me sinto tão bem que quero que o mundo inteiro comece a fazer exercício!

 Esses são os tipos de exercício que tenho feito e tenho certeza que você pode fazer....pelo menos 
algum deles....mas existem muitos outros. Lembre-se apenas, que não é só o exercício que importa, é preci-
so se beneficiar da água, luz solar, nutrição, ar puro, temperança e confiança em Deus também.

Aqui estão nove benefícios do exercício físico, independente da atividade que você escolher fazer:

1) Melhora a disposição física para as atividades do dia-a- dia; 

2) Funciona mais que dieta quando o assunto é perda de peso, porque a atividade física promove   
     aceleração do metabolismo, que consome calorias até em repouso;

3) Regula o sono, pois a prática de exercícios libera endorfina, uma enzima que proporciona    
     bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse;

4) Inibe os resfriados, pois a prática de atividade física fortalece o sistema imunológico;

5) Diminui os riscos do câncer de mama, pois os exercícios diminuem os níveis de estrogênio -     
     hormônio intimamente ligado ao câncer de mama;

6) Combate a osteoporose, doença dos ossos, pois fortalece a massa óssea devido ao impacto    
     promovido pelos exercícios no corpo;

7) Reduz o colesterol ruim (LDL);

8) Previne a diabetes, pois contribui para regular a produção de insulina;

9) Controla a hipertensão, pois libera substâncias que causam a dilatação e o fortalecimento dos   
     vasos sanguíneos.

Fonte: Benefícios do Exercício Físico, www.uniaosaude.com.br
Isabelle Santos tem 17 
anos e mora na Georgia, EUA 
com sua família. Ela gosta de 
ler tocar piano e fazer ativi-
dades em meio a natureza.



 “Quando eu era pequena, um dia esta-
va viajando com minha mãe para passar fé-
rias na fazenda. A viagem era bem longa; e 
eu me distrai na estrada lendo as placas 
na beira da estrada. Eu estava apren-
dendo a ler e era muito divertido 
procurar palavras longas para ten-
tar ler. Mas eu não sabia todas 
elas, e quando passamos por 
uma placa bem grande antes 
de um trilho do trem, mi-
nha me ajudou a ler as 
palavras, “Perigo; 
Cuidado com o trem!
 “Filhinha, vo-
cê precisa aprender a 
ler os sinais de perigo” minha mãe disse, depois 
que atravessamos os trilhos. “Você sempre verá 
uma dessas placas nos cruzamentos das ferrovias. 
Elas são colocadas lá para nos mostrar que esse 
cruzamentos são perigosos; e que precisamos 
olhar para ver se algum trem está vindo, antes 
de atravessarmos.”
 Foi então que ela me disse algo muito in-
teressante que eu nunca vou me esquecer. Ela 
disse que existem muitos tipos de sinais de peri-
go no mundo, e ela queria que eu os conhecesse; 
pois alguns são muito pequenos, e parecem ino-
fensivos, e pode ser que eu não consiga recon-
hecê-los sozinha.

          “Um desse sinais de perigo”, ela disse, “é 
falar palavrões; todas as vezes que você está 

com alguém que fala palavrões, e tem uma 
linguagem vulgar, este é um sinal de que 

você precisa se afastar o mais rápido 
possível”.

  Ela disse que “Falta de edu-
cação” e “Andar com más compa

-nhias” são outros sinais de 
perigo. 

A falta de educação sempre 
está presente com as más 

companhias; e quando 
não somos cuidadosos 

com nosso comporta
mento, estamos na 

verdade colocan-
do um sinal de perigo.
 O sono e cansaço que as vezes sentimos 
depois de comer, é um sinal que comemos demais. 
É um sinal que precisamos nos cuidar melhor; se 
não aprendermos a controlar nosso apetite en-
quanto somos mais novos, não conseguiremos 
resistir tentações maiores quando formos mais 
velhos.
 Falar mentiras é outro sinal que precisamos 
observar; e garotos e garotas especialmente pre-
cisam observar os sinais que dizem “Fumar”. Este é 
um sinal que eles sempre devem evitar, ou quando 
forem maiores, não conseguirão correr quando 
virem sinais como “Beber”, “Falar palavrões”, e 
“Roubar”.

Cantinho da História
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Você sabe o que é temperança? E você sabe como ser temperante? A história a seguir me ensinou que para 
sermos temperantes na hora de fazer uma escolha precisamos aprender a observar sinais de perigo que 
geralmente aparecem antes. Veja só:
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 “Em algumas partes do mundo vive um animal parecido com a rena, chamado caribu. Certa vez, li 
que um homem estava caminhando na floresta, quando, do alto de um monte viu uma mãe caribu ali-
mentando seu filhote no vale abaixo. Ele rapidamente se escondeu atrás de um tronco; mas o vento estava 
soprando na direção do caribu, e ela já tinha farejado o cheiro dele.
 “Imediatamente, ela pensou em seu filhote, e no perigo que ele podia estar correndo. Ali estava um 
sinal de perigo, e ela precisava ensinar seu filhote a evitá-lo. Então ela o levou para o alto da montanha à 

alguma distância na direção do homem, e fez o filhote cheirar o chão onde o homem havia pisado. Então, 
para ensiná-lo que toda vez que sentisse aquele cheiro novamente ele deveria correr para salvar sua vida, 
ela se posicionou por trás do filhote, e o empurrou com seu focinho na direção do vale, o mais rápido que 
pôde.
 “É por isso que eu estou falando com você hoje sobre sinais de perigo. Eu quero que meus filhos 
aprendam a observá-los, e quando virem esse sinais, que corram bem rápido para longe deles. Dessa ma-
neira, vocês crescerão para serem adultos fortes, limpos e puros”.
 Temperança é rejeitar tudo aquilo que faz mal, e usar com moderação aquilo que faz bem. Que 
Deus nos ajude observar os sinais de perigo e rejeitar tudo aquilo que faz mal na vida.

Grace Robinson Rine, Our Little Friend, Maio 19, 1916.

Sarah Bazan tem 11 anos  
e mora em São Paulo 
com sua família. Ela 
gosta de cozinhar, tocar 
instrumentos, e estar 
em meio a natureza.
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 Num livro intitulado “The Blue Zones” de Dan Buettner, um grupo de adventistas do sétimo dia foi 
classificado como um dos grupos da população mundial com maior longevidade junto com os sardos e os 
okinawans. O hábito de consumir uma dieta rica em feijões, legumes, frutas e vegetais é destacado como 
um dos segredos. Será que este é um fenômeno novo para a sociedade ou achamos que uma dieta vege-
tariana foi observada em tempos passados?

 Há milhares de anos atrás, em 605A.C., a Bíblia fala de quatro indivíduos que acreditavam nos 
benefícios de uma dieta baseada em plantas (Daniel 1). Ao ser levado em cativeiro, rejeitado a comida do 
rei e insistido em comer uma alimentação simples e vegetariana, 10 dias depois, Daniel e seus amigos, 
pareciam mais saudáveis   do que os outros jovens que comeram das iguarias reais. Eles também aumen-
taram em conhecimento e compreensão e foram considerados dez vezes melhores que os outros magos.

 Mais tarde, no capítulo 3 de Daniel, vemos que os amigos de Daniel eram os únicos que não sucum-
biram à pressão de se curvar à estátua do rei Nabucodonosor. Poderia ser que a sua fidelidade em aderir 
aos ideais de Deus para a sua dieta os preparasse para defender Deus e suas crenças? Isso é pra se pensar...

 Então, quais são os benefícios de uma dieta baseada em plantas?

 Uma dieta vegetariana bem planejada pode ser nutritiva e saudável e, de fato, há vários benefícios 
fisiológicos para uma alimentação assim.

 1- A evidência científica aponta para a associação positiva entre a dieta vegetariana e risco reduzido 
para várias doenças crônicas e condições como obesidade, doença arterial, hipertensão, diabetes tipo 2 e 
alguns tipos de câncer. 

 2- O risco reduzido para estas doenças crônicas particulares é sugerido devido à dieta com alto teor 
de fibras, fitoquímicos (produtos químicos vegetais) com pouca gordura (especialmente gorduras satura-
das), fatores que terão impacto no risco de doença. 

 Sabendo que o consumo de alimentos cárneos e super processados enfraquece a vitalidade do cor-
po e o sistema imunológico de defesa, consequentemente também entorpece a mente e a torna indefesa 
diante das tentações e escolhas que precisamos fazer no dia a dia. 

 Você pode estar pensando, tudo ótimo, mas eu não teria idéia de como fazer a transição para uma 
alimentação mais saudável! Aqui estão algumas dicas sobre como você pode fazer mudanças em sua dieta 
e experimentar uma vida mais plena:

Cozinha Saudável
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 Tenha um “dia sem carne” por semana, experimente com diferentes receitas vegetarianas, por que 
não se desafiar a tentar uma nova receita por semana? Seja aventureiro!

 Encontre um amigo ou membro da família que esteja disposto a fazer mudanças com você! O apoio 
de outros nos ajuda muito a cumprir com nossos objetivos.

 Faça suas pesquisas, descubra as melhores alternativas para os alimentos que você está pensando 
remover da sua dieta. Não se concentre apenas no que você irá remover, mas também no que você irá 
adicionar!

 Aqui vai uma receitinha glúten free :)

Pudim de Alfarroba
 Esta receita é segura para aliviar o desejo de um amante do chocolate de comer algo “parecido com 
o chocolate”

Ingredientes:

1 lata de leite de coco

1/3 xícara de mel

¼ xícara de alfarroba em pó

1 xícara de ameixa seca (amolecida em água quente)

5 xícaras de arroz cozido

½ colher de chá de sal

1 colher de chá de extrato de baunilha

¾ xícara de coco seco desfiado

¾ xícara de amêndoas fatiadas (ou outras nozes preferidas)

Modo de fazer:

 Misture o leite de coco, alfarroba, ameixa, sal e extrato de baunilha até ficar homogêneo. Adicione 
essa mistura liquida ao arroz cozido. Adicione o coco seco e as nozes. Misture bem e deixe descansar por 2 
horas para que o leite de coco infiltre bem no arroz. Sirva quente ou frio.

Referencias: Chantal Thomlinson, nutricionista

Victoria Sousa tem 18 anos e 
mora atualmente em Georgia, 
EUA. Ela gosta de viajar, ler, 
costurar, estar em meio a na-
tureza, plantar, visitar idosos 
e crianças e fotografar.




