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Olá, querido líder,
do Ministério da Saúde
Temos o prazer de lhe dar boas-vindas ao time da Saúde da USB.
Desejamos que a poderosa atuação do Espírito Santo alcance plenamente sua
vida.
Esperamos que ao longo desse ano, possamos realizar os sonhos de Deus para
nós e para Sua igreja.
Cada um tem uma obra especifica para realizar nesse mundo, conforme os
planos do Senhor. Só você e ninguém mais poderá fazer, o que foi traçado para
que cada um de acordo com nossas capacidades. Somos lembrados que Deus
mesmo poderia realizar uma obra inigualável em pouquíssimo tempo, mas Ele
nos escolheu para que nossa vida pudesse ter sentido e ser uma benção.
Em 2023 teremos a missão de ensinar e estimular nossos irmãos e nossa
comunidade a conhecer e praticar o estilo de vida saudável prescrito pelo
Senhor da vida. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa saúde a
fim de ouvirmos mais claramente Sua voz a nos guiar, principalmente nestes
últimos dias da história deste mundo.
Quero te convidar a abrir o coração e se colocar a disposição de Deus através do
seu preparo nessa obra, isso poderá acontecer através de leituras, participação
de seminários e da sua matrícula no curso CEIFO Saúde, que promove a
integração e formação de saúde no estilo de vida adventista.
Queremos contar com você e seu entusiasmo no cumprimento desta
importante tarefa de contribuir para que cada pessoa seja transformada, de
fato, num templo vivo de habitação de Deus, por meio de um corpo saudável.

Pr. Ilson Geisler
Ministério da Saúde
União Sul Brasileira
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Sou Líder de Saúde
e Agora?
Olá! Seja bem-vindo ao ministério da Saúde. Uma frente da Igreja Adventista
do Sétimo Dia com uma missão tão importante para os tempos atuais.
E para cumprir os propósitos deste ministério, Deus precisa de homens e
mulheres com habilidades especiais do Ser e Fazer:

Habilidade de Ser

Habilidade de Fazer

Sua maneira de viver conforme
os valores expressos pelo amor
divino de alegria, paz, paciência,
bondade, virtude, fé, gentileza e
força do Espírito.

Sua habilidade de facilitar o processo
de mudança do outro, através
da escuta ativa, apoio, ensino,
planejamento de metas, reavaliação
das metas. Em caso de racaída, dar a
mão para retomada de mudança do
estilo de vida do outro.

(Gálatas 5:22-23)

Mas acredite, só é possível SER e FAZER quando temos Jesus como o nosso
modelo e guia.
Saiba ainda, que esta jornada não será fácil, pois estará lidando com pessoas
e para promover mudanças reais, seu envolvimento não será apenas ler
uma apresentação, partilhar uma experiência própria ou seu conhecimento
profissional, é preciso ir além. Você precisa estar disposto a pegar na mão das
pessoas em cada passo para a mudança do estilo de vida, de maneira gentil e a
despeito dos obstáculos. Tudo isso, de forma altruísta e voluntária.
Então, para ser um bom líder de saúde, nesse ideal de ajudar outras pessoas a
viverem essa transformação, atente-se para alguns atributos pessoais essenciais:

» Paciência
Transformação do estilo de vida é um processo longo, cheio de deslizes e
quedas. Por isso, é importante que o facilitador compreenda este processo
e esteja pronto para recomeçar com o participante, sempre que necessário,
numa relação de cuidado e apoio.

» Respeito
Somos facilitadores e não impositores. O processo para mudança, é
individual, de livre escolha e independentemente do grupo. Seu papel é
ensinar, auxiliar, alegrar e motivar respeitosamente o alcance das metas
pessoais do outro.

» Bondade
Quer o participante seja bem-sucedido ou não, ele merece bondade e
consideração pelo seu esforço. Devemos enfrentar este desafio como
iguais, pois, todos temos algo a ser melhorado em relação ao estilo de vida.

» Compaixão
O facilitador deve mostrar um vivo interesse pelo sofrimento do outro.
Pessoas com sofrimentos do corpo e da alma precisam de alívio. E para
abrir o coração delas, comunique compaixão à sua dor, jamais indiferença!
Se você possui esses atributos e tem o desejo de cumprir a missão da obra
médico missionária como braço direito da terceira mensagem angélica,
seja mais uma vez bem-vindo!

Ministério da Saúde
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Para quem
este guia
foi escrito?
1.

Para aqueles que estão
dispostos a envolver-se
neste ministério e querem
compreender como pode fazêlo de forma eficaz.

2. Para aqueles que desejam
trabalhar o ministério da saúde,
de maneira que promova a
prática de um estilo de vida
saudável.

3. Para aqueles que amam a
verdade e a temperança
em todos seus aspectos.
Para aqueles que querem
representar a Obra Médico
Missionária onde estiver.

4. Para aqueles que querem ser a
mão ajudadora abrindo portas
e preparando o caminho para a
recepção da verdade para este
tempo.

5. Para aqueles que querem levar
alívio e esperança para pessoas
com dor, cansadas, doentes,
perplexas e sofredoras.

6. Para aqueles que gostariam de
usar suas habilidades pessoais
para alcançar corações através
do alívio da dor e sofrimento
físico, mental e espiritual.

7. Para aqueles que querem ser
mensageiros da mensagem
sobre a reforma de saúde,
de uma maneira que não
demonstre preconceito.

8. Para aqueles que desejam
ensinar com amor, bondade e
respeito os princípios de saúde.

9. Para aqueles que querem seguir
o exemplo de Cristo levando
cura física e espiritual.

10. Para alguém que “traduza”
Deus àqueles que necessitam
de auxílio.

Você sabe o porquê
os Adventistas se
preocupam com a saúde?
Sabemos conforme orientação, que Deus estabeleceu a mensagem de saúde
para que através da obra médico-missionária, Sua igreja pudesse aliviar o
sofrimento de um mundo doente e passar por uma reforma espiritual. “A
obra da reforma de saúde é o meio empregado pelo Senhor para diminuir o
sofrimento de nosso mundo, e para purificar Sua igreja”. CS pág. 443

A 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 compreensão e prática dessas
verdades certamente serão dificultadas. Por isso, a Bíblia nos fornece princípios
de saúde, extremamente necessários ao viver cristão.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece a autonomia de cada indivíduo e
seu poder de escolha concedido por Deus. Então, ao invés de impor normas de
comportamento, os adventistas ajudam uns aos outros a viver como exemplos
positivos do amor e cuidado de Deus.
Acreditamos que a chave para o bem-estar se encontra em uma vida com
equilíbrio e temperança. Além disso, o uso das riquezas que a natureza nos
fornece que podem nos proporcionar saúde plena, como: a água pura, ar fresco,
luz solar e alimentação saudável. Bem como a prática de hábitos simples como
o descanso, exercício físico e confiança em Deus, que promovem vida pura e
saudável.

Outra razão do estabelecimento da mensagem de saúde, é por ser um método
de evangelismo que “abre portas”. “Como meio de vencer o preconceito e obter
acesso à consciência, deve-se realizar a obra médico- missionária. [...] Essa obra
quebrará os preconceitos como nada o faria”. T9 p.211
Ministério da Saúde
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Ou seja, o ministério de saúde usa de forma muito propícia os meios de cumprir a
missão de SALVAR! Uma vez que, o evangelismo através da mensagem bíblica
de saúde, é uma das formas mais frutífera de evangelismo e sem barreira, pois
as pessoas estão abertas para ouvi-la.

Por isso, devemos usar a obra médico-missionária para salvar o máximo de
pessoas do sofrimento das doenças, promovendo saúde, cumprindo a missão
que Jesus nos deu. Aproveite cada oportunidade de conviver com essas
pessoas e, durante a convivência ensinar o Evangelho, que é nossa missão por
excelência.

E para alcançar esse ideal tomamos como estratégia o ministério de Cristo
como modelo. Pois, “Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro
êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-Se com os homens
como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por
eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeava-lhes a confiança.
Ordenava então: “Segue-Me”. João 21:19. – A Ciência do Bom Viver, p. 49

Vale lembrar, que a força desse ministério está na união de habilidades e
competências de todos interessados – leigos, profissionais de saúde e o
ministério pastoral.

E através de atividades como Clubes de saúde, escolas de culinária saudável,
feiras de saúde, curso como deixar de fumar, palestras, entre outras iniciativas,
podemos juntos fazer a diferença para cumprir a missão.

Pilares do Ministério
da Saúde

1

Permanente
Elaborar projetos que ocorram com frequência no decorrer de um
período (3 meses, 6 meses, 1 ano). Os encontros podem ser semanais ou
quinzenais. Grupos menores, são melhores para partilhar conhecimento
e experiencias do que encontros grandes pontuais e sem seguimento.

2

Ênfase educacional e preventiva

3

Atividades práticas

4

Serviço comunitário

5

Espiritualidade

A prevenção de doenças e a promoção da saúde acontece através do
ensino de medidas simples e baratas, usando os princípios dos oito
remédios naturais. Método que poder ser utilizado em qualquer lugar,
mesmo com recursos escassos.

O Ministério da Saúde não é uma escola de palestras. Precisa existir
momentos de ensino teórico e prático. Exemplo: escolas de culinária
onde a receita é preparada por todos, grupos de exercício físico.

Organize projetos que atendam o público de forma geral, membros
da igreja e a comunidade local.

O programa de saúde não é uma classe bíblica. Contudo, nos encontros
de saúde os participantes devem sentir que estão no meio de pessoas
espirituais, em convivência amorosa que mostra Deus como poderoso
agente de mudança pessoal.

Ministério da Saúde
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Ênfase positiva e inclusiva
Na abordagem de ensino mostre as vantagens de se viver a mensagem
de saúde de forma positiva. Não considere aspectos negativos, do tipo
tudo é pecado. Isso gera afastamento ao invés de inclusão. Comemore e
valorize cada conquista dos participantes, sem condenar ou julgar.

Convívio social
Os encontros de saúde devem estimular amizade e vínculo ente os
participantes. Os vínculos favorecem a melhora dos hábitos de saúde e
criam interesse na esfera espiritual.

Missão
A mensagem de saúde não é somente para viver mais saudável, mas
também uma ferramenta que conduz pessoas a Cristo. Os participantes,
devem sempre ter a chance de estudar a Bíblia, mas de preferência com
as pessoas da equipe do ministério de saúde, com as quais já se criou
vínculo.

O que temos no
Ministério da Saúde
SÁBADO
DA SAÚDE
Classe
de saúde

Mexa-se
pela Vida

Feira
Vida & Saúde

Cursos

Terapias naturais,
Gestão emocional

Respire Livre

Palestras
de Saúde

Curso como
deixar de fumar

Minuto
Saúde

Escola de
Culinária
Saudável

Clube Vida & Saúde
Qualquer ação de saúde de forma contínua e sistemática

Ministério da Saúde
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Ações do Ministério da Saúde
Faremos aqui uma rápida descrição de algumas dessas ações. Juntamente
com cada exposição, você encontrará um QR- code que lhe dará acesso a todo
material complementar, além de orientações sobre a realização de cada projeto.

Clubes Vida e Saúde
Imagine um lugar onde você encontra amigos, conversa, aprende, troca ideias
e de bônus ganha mais vida e saúde. Imaginou? Isso é o Clube Vida e Saúde.

O Clube Vida e Saúde não é um novo departamento, na verdade ele é o foco
do ministério da saúde da sua igreja. Um espaço onde são desenvolvidas ações
que não são apenas programas isolados como uma aula de culinária isolada
ou uma palestra que acontece uma vez ou outra, mas sim, algo contínuo e
sistemático.

Pense, que agora ao invés de realizar ações de maneira isoladas seu ministério
de saúde irá desenvolver ações que favoreçam amizade e o acompanhamento
de perto de quem participa dos projetos de saúde na sua igreja.

É simples, no clube os encontros são frequentes e de longo prazo com
temas de interesse do público-alvo. As programações consistem em rodas de
conversa com temas de saúde, cursos práticos, grupos de exercícios físicos e
outras atividades educacionais focadas na orientação e prática de um estilo de
vida saudável como a cartilha do Clube vida e saúde. Basta planejar atividades
que sejam relevantes para a comunidade e organizá-las para que os encontros
sigam uma sequência respeitando os pilares do ministério da saúde (citado
acima).

Além disso, o clube é um local onde os membros da igreja oferecem seus dons
e talentos à comunidade ao implementar os Métodos de Cristo para alcançar
pessoas. Neste sentido:

» O Clube estimula as mudanças no estilo de vida, através:
1.

Do uso de ferramentas para mudança;

2. Informações de qualidade;
3. Fé em Deus como agente de mudança;
4. Apoio e respeito em relação ao tempo de cada um para efetuar as mudanças
necessárias

Ministério da Saúde
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10 Passos para começar
um Clube
1.

Interesse da liderança de saúde em abrir CVS

2. Ter clareza da Visão da mensagem de Saúde através do CEIFO – SAÚDE
3. Apresentar o projeto do CVS para interessados -liderança da igreja e
profissionais de saúde
4. Formar equipe e inscrever o máximo possível deles no CEIFO – SAÚDE
5. Realizar uma pesquisa das necessidades do público alvo - comunidade
+ igreja
6. Planejar com a equipe as ações - conforme recurso físico + humano
7. Lançamento do CVS - Feira de saúde ou palestra

8. Iniciar atividades com encontros frequentes - No primeiro dia realizar
avaliação de saúde
9. Encerramento do ciclo de encontros – Reavaliação de saúde para
comparar resultados. Formatura e comemoração com testemunhos.
10. Agendar o início de um novo ciclo de atividades

Saiba mais:

»

Acesse o QR Code

Ministério da Saúde
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Feiras Vida e Saúde
Para promover um estilo de vida saudável de forma prática - através dos oito
remédios naturais: ar puro, luz solar, água, temperança, descanso, exercício,
alimentação saudável e confiança em Deus - existe a Feira Vida e Saúde.
Programa oficial do Ministério da Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia
sem fins lucrativos, realizado por profissionais da saúde e voluntários.

Este já é um forte movimento visto como sólida ponte entre igreja e a comunidade.
Ao realizá-lo, os membros se colocam em favor da vizinhança, demonstrando
seu interesse na qualidade de vida dessas pessoas. Essa aproximação tem
proporcionado satisfação e interesse por parte dos beneficiados, que enxergam
colaboração na conquista do seu estilo de vida mais saudável.

Por isso, a feira Vida e Saúde é uma excelente estratégia para despertar o
interesse das pessoas em aprender mais sobre os cuidados com a sua saúde,

sendo sem dúvida uma excelente oportunidade para convida-los a participarem
de outros projetos previamente idealizados, como: Clube de saúde, Escola de
culinária saudável, Mexa-se pela Vida e outros.

Atenção: Jamais realize uma feira de saúde de forma isolada. Sempre tenha
um projeto de seguimento como o Clube Vida e Saúde, para os participantes
terem a oportunidade de aprender mais e vivenciar na prática o estilo de vida
saudável.

A realização da Feira Vida e Saúde pode ocorrer em diferentes momentos
no ano. Realize parcerias com outros ministérios, tais como: evangelismo no
Impacto Esperança, Jovens nas ações dos Calebes, Ministério da Mulher e
outros.

As feiras podem acontecer em locais dos mais variados, como: escolas, praças,
praias, ruas, igreja, etc, sempre o mais próximo possível da comunidade.

Saiba mais:

» Acesse o QR Code

Ministério da Saúde
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Mexa-se Pela Vida
Esse é mais um projeto que pode ser desenvolvido pela sua igreja no Clube Vida
e Saúde. Ele incentiva a pratica de exercícios físicos como forma de prevenir a
depressão, o sobrepeso, a obesidade, diabetes e tantas outras enfermidades do
estilo de vida.

O Mexa-se pela Vida tem grande impacto no hábito do exercício físico diário, no
esclarecimento da importância de outros hábitos saudáveis e na formação de
relacionamentos através desse interesse em comum, a atividade física.

Esse projeto inclusive, é a forma mais fácil para começar um Clube de Saúde
aí na sua igreja. Pois, é simples, barato e não requer muitos recursos. Apenas
organize uma corrida, caminhada, ou até mesmo um ciclo de atividades
semanais que visam estimular uma vida ativa, da qual os exercícios farão parte
da rotina dos participantes.

E para potencializar o Mexa-se pela Vida, organize atividades de seguimento
como: Feiras de Saúde, Escolas de Culinária Saudável e rodas de conversa sobre
temas de saúde.

» Acesse o QR Code

Ministério da Saúde
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Sábado da saúde
◊ 19 de outubro
Esse é o dia de ênfase à saúde, separado para impactar a igreja através de um
programa especial e espiritual, bem como a comunidade através de ações de
saúde. Neste dia ou até mesmo durante o final de semana, diferentes ações
poderão ser desenvolvidas para apresentar os benefícios de se experimentar
um Estilo de Vida Saudável.

» DICAS PARA ESSE DIA
Reúna sua equipe e planeje um programa especial com:
•

Mensagem voltada à saúde

•

Decoração que remeta aos 8 remédios naturais

•

Recepção que incentive os 8 remédio naturais, tipo: degustaçao de
alimentos saudáveis, água, cartão de boas-vindas etc.

•

Lembrança ex. Kit saudável

•

Almoço saboroso e saudável

» CLUBE DE SAÚDE
•

Excelente oportunidade para lançamento do clube vida e saúde na sua
igreja ou realizar ações com clubes já existentes.

» AÇÕES PARA O FINAL DE SEMANA
•

Caminhada de oração

•

Mexa-se pela vida (exercício físico)

•

Aula de Culinária Saudável

•

Feira Vida e Saúde

•

Palestra com convidados

•

Curso Respire livre

•

Escola de Evangelismo em saúde

•

Classe Bíblica dos 8 remédios naturais

•

Superação

Ministério da Saúde
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Escola de Culinária Saudável
O propósito desse projeto é demonstrar que a comida saudável é saborosa e
muito nutritiva. Os encontros devem ser realizados em um ambiente agradável
e descontraído, e para eficácia desse projeto, deve ser realizado pelo menos
uma vez ao mês (12 reuniões ao ano) em comunidades ou na igreja.
Nos encontros, utilize diferentes tipos de receitas, conforme necessidade do
seu público, mas sempre comece pelo simples, ingredientes mais acessíveis e
poucas receitas por vez, uma única receita seria ideal.
Na escola de culinária saudável os participantes aprendem pelo menos uma
nova receita a cada evento, provam o alimento preparado e ainda são motivadas
a desenvolverem outros hábitos naturalmente saudáveis, em um clima de
amizade e apoio mútuo.

Outra dica para a escola de culinária do seu Clube Vida e Saúde, é que vocês
podem ir além, utilizando o estilo de cozinha delivery, ou seja, realizando as

aulas de culinária nas próprias casas. Veja só:
“Para educar o povo nos princípios da reforma de saúde, é necessário que
se façam maiores esforços. Importa fundar escolas culinárias e instruir
o povo, DE CASA EM CASA, quanto aos meios de preparar alimentos
saudáveis. Todos, adultos e jovens, devem aprender a cozinhar com maior
simplicidade. Onde quer que a verdade seja apresentada, o povo deverá
aprender a preparar alimentos de modo simples e apetitoso”. CSRA p. 474

O grande potencial da escola de culinária é a prática. Apenas dizer o que pode
ou não comer, certamente não muda hábitos. Porém, ensinar na prática e
poderem provar por eles mesmos a culinária saudável, certamente trazem
maiores chances para que se inclua essas novas receitas no cardápio e hábitos
de toda a família.

» Acesse o QR Code

Ministério da Saúde
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Respire Livre
(Curso como deixar de fumar)
Há muito tempo a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como iniciativa a
promoção do curso como Parar de Fumar, agora “Respire Livre”, com o objetivo
de ajudar pessoas a abandonar definitivamente o uso de tabaco, promovendo
cursos em suas igrejas locais ou em parcerias com prefeituras, ONGs e
hospitais. O curso é oferecido à toda população favorecendo a comunidade.

Mas você sabia, que o curso como deixar de fumar passou por uma atualização
e que agora o programa é realizado em 9 encontros intercalados com
durabilidade de duas semanas?! Pois é, e o novo modelo do curso está com
muitas novidades para ajudar as pessoas depentes a abandonar o tabaco.

Certamente você desejará conhecer mais a respeito deste projeto, sendo assim
separamos o link de acesso para você!

» Acesse o QR Code

Ministério da Saúde
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Minuto Saúde
Esse é um momento dedicado para apresentação do vídeo Minuto Saúde na
igreja todo último sábado do mês. Cada vídeo trará orientações e dicas sobre
os oito remédios naturais. Esse é mais um espaço para oferecer Vida e Saúde
através da mensagem de saúde. Você pode aproveitar esse momento para
incentivar sua igreja a praticar pequenas mudanças e a se envolver com o
Clube Vida e Saúde.

» Acesse o QR Code

Como fazer um
Planejamento?
Você pode estar se perguntando, como posso fazer um planejamento pensando
em ter ações que levem em consideração os princípios de um ministério de
saúde eficiente, através dos Clubes Vida e Saúde. É simples, vamos te ajudar.

» Quais os primeiros passos?
Faça uma pesquisa na comunidade ao redor da igreja. Converse com os
moradores, líderes comunitários, unidade de saúde do bairro, e pergunte quais
são as áreas de interesse (Culinária Saudável, perda de peso, atividade física e
outros)
Após fazer o levantamento das necessidades da comunidade é hora de planejar
as ações. Verifique com sua equipe quais dessas atividades vocês podem
realizar de forma sistemática e contínua, conforme os recursos humanos e
físicos da sua realidade.
Ministério da Saúde
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» E depois, o que fazer?
Após verificar as necessidades da sua comunidade e ver o que a sua igreja pode
desenvolver, escolha um projeto por vez para colocar em prática no seu Clube
Vida e Saúde.
Leve em consideração o calendário de atividade da sua igreja e planeje os
encontros do clube de forma que não choque com outras ações.
O legal é que as ações do CVS podem acontecer à noite durante a semana,
domingo pela manhã, enfim, verifique o melhor momento para a igreja e a
comunidade.
Lembre de planejar as ações em formato de ciclos, com data de início e fim,
fazendo uma pausa e iniciando um novo ciclo em outro momento. Assim, nem
a sua equipe e nem os participantes ficarão cansados.
Perceba que as ações avulsas podem continuar acontecendo, como por
exemplo, Minuto da Saúde, palestras, maratonas, Feiras de saúde etc.
Mas lembre-se, o foco do clube é proporcionar um espaço onde os membros e
os convidados desenvolvam uma amizade verdadeira, ainda que o participante
não pratique mudanças visíveis imediatas. Continue incentivando e fortalecendo
de maneira positiva, ressaltando cada conquista ao longo do tempo.

» Vamos te dar um exemplo:
Na prática realize os minutos da saúde durante os cultos de sábado. Já o
primeiro ciclo de encontros do clube, inicie através do lançamento em uma
feira de saúde oferecendo como sequência aos participantes da feira que
podem aprender mais nos encontros do Clube Vida e Saúde.
Imagine por exemplo, que o primeiro ciclo que planejou foi de uma Escola
de Culinária Saudável com 5 encontros, onde aprenderão juntos opções de
café da manhã, almoço, jantar, sucos detox, etc. Quando finalizar essa série
de encontros, o seu clube pode continuar com outra atividade, tipo um grupo
de caminhada ou simplesmente dar uma pause e depois de um mês iniciar
outro ciclo. Mas atenção, é importante continuar mantendo o contato com
os participantes no período de pause antes de iniciar um novo ciclo para não
perder vínculo. Neste intervalo pode ser lançado desafios de saúde no grupo
whatsApp para motivar o grupo.

» O modelo ao lado vai te ajudar a montar seu planejamento:

Ministério da Saúde
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Calendário 2023
» Janeiro
◊

Feiras de saúde com Calebe

◊

Lançamento Clube de Saúde

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Fevereiro
◊

04 - Dia mundial do Câncer

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Março
◊

04 - Dia mundial da obesidade

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Abril
◊

01 - Impacto Esperança

◊

01 a 08 - Evangelismo Semana Santa

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Maio
◊

17 - Dia mundial da Hipertensão

◊

31 - Dia Mundial sem Tabaco

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Junho
◊

14 - Dia mundial do doador de sangue

◊

Encerramento do ciclo do Clube de Saúde

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Julho
◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Agosto
Mês de conscientização do aleitamento materno
◊

Lançamento do novo ciclo do Clube de Saúde

◊

26 - Quebrando Silêncio

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------
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» Setembro
Mês de prevenção do Suicídio
◊

29 - Dia Mundial do Coração

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Outubro
Mês de conscientização câncer de mama
◊

28 - Sábado da Saúde

◊

29 - Superação MM

◊

30- Jornada 40 dias Superação Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Novembro
Mês de conscientização da Saúde do Homem
◊

14 - Dia Mundial do Diabetes

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

» Dezembro
◊

Encerramento do Clube Vida e Saúde

◊

Sábado Minuto Saúde

----------------------------------------------------------------------------------------------

Atenção: Aqui apresentamos as datas gerais, porém falta você colocar as
datas dos encontros semanais ou quinzenais do seu Clube Vida e Saúde e
os eventos especiais como palestras, maratonas, retiros, passeios do Clube,
piqueniques, pôr-do-sol, confraternização, formaturas e outros.

Materiais complementares
» QUERO VIDA E SAÚDE
Você certamente deseja viver com saúde e já ouviu muitas coisas sobre como
ser saudável. Mas entre saber o que fazer e realmente colocar em prática hábitos
mais saudáveis surgem dúvidas e dificuldades que tornam o caminho longo e
difícil. O portal “Quero Vida e Saúde” está à sua disposição para auxiliá-lo nesta
caminhada!
◊

Site

www.querovidaesaude.com
◊

Facebook

/querovidaesaude
◊

Instagram

@querovidaesaude
Ministério da Saúde
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» OUTROS LINKS para pesquisa e baixar materiais
◊

Departamento de Saúde - DSA

https://www.adventistas.org/pt/saude/
---------------------------------------------------------------------------------------------◊

Revista Vida e Saúde CPB

https://www.revistavidaesaude.com.br/home/
---------------------------------------------------------------------------------------------◊

Centro de pesquisas Ellen G. White UNASP

http://www.centrowhite.org.br/downloads/ebooks/
---------------------------------------------------------------------------------------------◊

Canal do YouTube Vida e Saúde Novo Tempo

https://www.youtube.com/user/VidaeSaudeNT
---------------------------------------------------------------------------------------------◊

Canal do YouTube Feliz 7 Saúde

https://www.youtube.com/c/Feliz7Saúde
----------------------------------------------------------------------------------------------

» OUTROS Links importantes:
◊

Portal Ministério da Saúde

http://portal.saude.gov.br/saude/
---------------------------------------------------------------------------------------------◊

Portal Saúde Brasil

https://saudebrasil.saude.gov.br

Acesse o QR CODE Abaixo
e inscreva-se!

