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1 Reforma da saúde 

REFORMA DA SAUDE 

Cesar A. Ticona-Benavente 

Num 11:32-33 Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e 
colheram as codornizes; o que menos tinha, colhera dez ômeres; e as estenderam para si ao redor 
do arraial.  Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a 
ira do SENHOR contra o povo, e feriu o SENHOR o povo com uma praga mui grande.   
Deu 21:20-21 E dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos 
à nossa voz; é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até 
que morra; e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá.   
Pro 23:21 Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza; e a sonolência os faz vestir-se de 
trapos.   
Pro 30:21-22 Por três coisas se alvoroça a terra; e por quatro que não pode suportar: Pelo servo, 
quando reina; e pelo tolo, quando vive na fartura;   
Ecl 10:17 Bem-aventurada tu, ó terra, quando seu rei é filho dos nobres, e seus príncipes comem a 
tempo, para se fortalecerem, e não para bebedice.   
Isa 22:13 Porém eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne, e 
bebe-se vinho, e diz-se: Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.   
Amo 6:4-7 Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem 
os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral.   
Luc 12:19-20 E direi a minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos; 
descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco! esta noite te pedirão a tua alma; e o que 
tens preparado, para quem será?   
Luc 12:45-46 Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir; e começar a 
espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, Virá o senhor daquele servo 
no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte 
com os infiéis.   
Luc 21:34 E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de 
embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.   
Rom 13:13 Andemos honestamente, como de dia; não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em 
desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja.   
Rom 13:14 Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas 
concupiscências.   
1Cor 15:32 Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os 
mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos.   
Fil 3:19 Cujo fim é a perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só 
pensam nas coisas terrenas.   
1Pe 4:3 Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, 
andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis 
idolatrias;   
Jud 1:12 Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e 
apascentando-se a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para 
outra parte; são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas;   
 

Definição 

Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e 

práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o 

reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é 

designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. https://egwwritings.org/?ref=pt_EF.189.3  

Histórico 

Imediatamente após os passos finais na ordem da igreja marcados pela organização da 

Associação Geral em Maio de 1863, ocorreu a memorável visão em Otsego, no mês de 

Junho, quando foi dada a Ellen White uma ideia dos princípios daquilo que foi denominado 

“reforma de saúde”, com uma revelação da relação existente entre obediência às leis 

de saúde e a obtenção do caráter necessário para preparar os membros da igreja para 

https://egwwritings.org/?ref=pt_EF.189.3
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trasladação... Dois anos mais tarde, foi recebido o conselho de que “devíamos ter uma casa 

de saúde própria”, o que resultou no estabelecimento do Instituto da Reforma de Saúde, 

para o qual e a respeito do qual muito conselho foi dado. À medida que a luz foi seguida, 

esta instituição cresceu até que se tornou uma das melhores do seu tipo no mundo. 

https://egwwritings.org/?ref=pt_T1.7.2  

Atitude correta 

Deveríamos assumir cada reforma com entusiasmo, mas evitando dar a impressão de que 

somos vacilantes e fanáticos. https://egwwritings.org/?ref=pt_T1.559.2  

A ato de reformar é sempre acompanhado de sacrifício. Requer que o amor ao conforto, o 

interesse egoísta e a concupiscência da ambição sejam mantidos em sujeição aos 

princípios do que é correto. Quem quer que tenha a coragem de reformar encontrará 

obstáculos. https://egwwritings.org/?ref=pt_T4.635.3 

 

Importante no tempo do fim 

Cumpre-nos, em nossa obra, dar mais atenção à reforma da temperança. Toda atividade 

relacionada com reforma, envolve arrependimento, fé e obediência. Isso significa o 

reerguimento da pessoa a uma vida nova e mais nobre. Assim toda verdadeira reforma tem 

seu lugar na obra da terceira mensagem angélica. A reforma da temperança requer nossa 

especial atenção e apoio... Ao aproximar-nos do fim do tempo, precisamos erguer-nos mais 

e mais alto na questão da reforma de saúde e temperança cristã, apresentando-a de 

maneira mais positiva e decidida.  https://egwwritings.org/?ref=pt_CI.221.4  

 

Todos os que são participantes da natureza divina escaparão à corrupção que pela 

concupiscência há no mundo. É impossível aos que transigem com o apetite alcançarem a 

perfeição cristã. Não podeis atingir as sensibilidades morais de vossos filhos enquanto não 

fordes cuidadosos na escolha de sua alimentação.  

https://egwwritings.org/?ref=pt_CSa.581.2  

 

Oposição a reforma 

Existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento de reforma, por muito 

razoável que seja, se porventura impõe restrições ao apetite. Eles consultam o paladar, em 

vez da razão e das leis da saúde. Desta classe, todos os que deixam o trilho batido do 

costume e defendem uma reforma sofrerão oposição, e serão considerados radicais, por 

mais coerente que seja o seu modo de proceder. https://egwwritings.org/?ref=pt_CRA.195.3  

 

A maior das objeções à reforma de saúde é que este povo não a vive; e ainda dirão 

seriamente que não podem viver a reforma de saúde e conservar seu vigor... Não a vivem, 

e nunca a seguiram estritamente, portanto não podem ser por ela beneficiados...Os que se 

afastam ocasionalmente para condescender com o gosto comendo um peru gordo ou outros 

alimentos cárneos, pervertem o apetite, e não são os que podem avaliar os benefícios do 

sistema da reforma de saúde. São controlados pelo gosto, não pelos princípios. 
https://egwwritings.org/?ref=pt_T2.486.1**  

 

https://egwwritings.org/?ref=pt_T1.7.2
https://egwwritings.org/?ref=pt_T1.559.2
https://egwwritings.org/?ref=pt_T4.635.3
https://egwwritings.org/?ref=pt_CI.221.4
https://egwwritings.org/?ref=pt_CSa.581.2
https://egwwritings.org/?ref=pt_CRA.195.3
https://egwwritings.org/?ref=pt_T2.486.1
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É uma obra lenta 

Alguns dentre nós levaram muitos anos para chegar à posição em que se encontram agora, 

na questão da reforma de saúde. É obra lenta efetuar uma reforma no regime alimentar. 

Temos de enfrentar fortes desejos, pois o mundo é dado à glutonaria. Se concedêssemos 

ao povo tanto tempo quanto nós levamos para chegar ao atual estado avançado 

na reforma, seríamos muito pacientes com eles, e permitiríamos que avançassem passo a 

passo, como fizemos nós, até que seus pés estivessem firmemente estabelecidos na 

plataforma da reforma de saúde. https://egwwritings.org/?ref=pt_T3.20.3  

 

 

Importante para os pastores e obreiros 

 

717. Andem nossos pastores e colportores sob a bandeira da estrita temperança. Nunca 

vos envergonheis de dizer: “Não, obrigado; não como carne. Tenho conscienciosos 

escrúpulos quanto a comer carne de animais mortos.” Caso vos seja oferecido chá, recusai-

o, dando a razão de assim procederdes. Explicai que ele é nocivo, e se bem que 

estimulante por algum tempo, o estímulo logo desaparece, sendo experimentada 

correspondente depressão. — Manuscrito 113, 1901.  

https://egwwritings.org/?ref=pt_CRA.402.2  

 

Ter mais qualidade de vida 

Os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras em segunda 

mão…A carne nunca foi o melhor alimento; seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, 

visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem 

alimentos cárneos mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os 

animais ainda vivos, e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O 

povo come continuamente carne cheia de germes de tuberculose e câncer. Assim são 

comunicadas essas e outras doenças. https://egwwritings.org/?ref=pt_CBV.313.1  

 

Se em face da luz que Deus tem dado acerca do efeito de comer carne sobre o organismo, 

continuais ainda a fazê-lo, deveis sofrer as consequências. Não tomeis, porém, diante do 

povo, uma atitude que lhes permita pensar que não é necessário reclamar 

uma reforma quanto ao comer carne. https://egwwritings.org/?ref=pt_CRA.401.2  

 

Estratégia de evangelismo 

A reforma de saúde está intimamente ligada à obra da mensagem do terceiro anjo, mas 

não é a mensagem em si. Nossos pregadores deveriam ensinar a reforma de saúde, 

entretanto, sem fazer dela o tema principal na ordem das mensagens. Seu lugar está posto 

entre os assuntos que apresentam a obra preparatória para enfrentar os eventos mostrados 

pela mensagem, entre os quais ela é proeminente. https://egwwritings.org/?ref=pt_T1.559.2  

 

  

 

https://egwwritings.org/?ref=pt_T3.20.3
https://egwwritings.org/?ref=pt_CRA.402.2
https://egwwritings.org/?ref=pt_CBV.313.1
https://egwwritings.org/?ref=pt_CRA.401.2
https://egwwritings.org/?ref=pt_T1.559.2


 

4 

 

4 Reforma da saúde 

O evangelho da saúde tem defensores capazes, mas seu trabalho tem sido muito 

dificultado porque muitos pastores, presidentes de associações e outras pessoas que se 

acham em posição de influência têm deixado de dar à questão da reforma de saúde a 

devida atenção...Quando conduzida de maneira adequada, a obra da saúde é uma cunha 

penetrante, que abre caminho para que outras verdades cheguem ao coração. 

https://egwwritings.org/?ref=pt_CEv.131.3  

 

 

Vi que o motivo por que Deus não ouvia mais plenamente as orações de Seus servos pelos 

doentes entre nós, era que Ele não podia ser glorificado nisto enquanto eles estivessem 

violando as leis da saúde. E vi também ser Seu desígnio que a reforma da saúde e o 

Instituto de Saúde preparem o caminho para que a oração da fé possa ser plenamente 

atendida. https://egwwritings.org/?ref=pt_CSa.247.1  

 

O voto de temperança 

 

Toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra do evangelho, e tende ao reerguimento da 

alma a uma vida nova e mais nobre. A obra da temperança, especialmente, requer o apoio 

dos obreiros cristãos. Eles devem chamar a atenção para essa obra, tornando-a 

objeto de vivo interesse. Por toda parte devem apresentar ao povo os princípios da 

verdadeira temperança, e pedir assinaturas para o voto da mesma. Fervorosos esforços se 

devem fazer em favor dos que se acham escravizados aos maus hábitos. 

https://egwwritings.org/?ref=pt_CBV.171.1  

 

https://egwwritings.org/?ref=pt_CEv.131.3
https://egwwritings.org/?ref=pt_CSa.247.1
https://egwwritings.org/?ref=pt_CBV.171.1
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VOTO DE TEMPERANÇA 

 

 

Eu _____________________________________________ identificado com CPF:  ____________ e  

RG: _______________; me comprometo com Deus a cuidar melhor meu corpo. Portanto nunca mais  

consumirei: 

 

Refrigerantes 

   

Carne 

 

Chocolate 

 

Café 

  

 

   Lavras, ________________________ de 2013 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

Por toda parte devem apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança, e pedir assinaturas 

para o voto da mesma. Conselhos sobre o regime alimentar 171 

 


