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Seja bem vindo 
ao Clube!
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O que é o Clube Vida e Saúde?

Vamos responder algumas 
Perguntas 

O Clube Vida e Saúde é a maneira mais prática e eficaz 
de desenvolver a Obra Médico-Missionária em sua 
igreja e sua comunidade. “Obra esta, pioneira, que 
tem como fundamento trazer à humanidade o evange-
lho de libertação do sofrimento. Sendo ela o próprio 
evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada. 
Existe uma grande necessidade desta obra, e o mundo 
está aberto para receber.” EGW MS 239

De modo que o Clube Vida e Saúde em sua essência, 
nada mais é que um centro de influência. Certa vez, 
mediante a dificuldade da igreja em se inseri na comuni-
dade, Ellen White disse: “devemos estabelecer em todas 
as nossas cidades pequenas instalações que se tornem 
centros de influência.” CSS p. 481 

Logo, ela via nesses locais uma oportunidade de 
implementação prática do Método de Cristo, ou seja, 
misturar-se com as pessoas, demonstrar simpatia, 
atender a necessidade, ganhar a confiança e convidar as 
pessoas para seguir Jesus. 

Por certo, existem diversos modelos de centro de 
influência, tais como restaurantes vegetarianos, lojas, 
academias e até mesmo igrejas, que desejam mostrar sua 

?

1.
relevância através de projetos que buscam promover 
uma restauração completa do ser humano. 

Então, numa definição simples, o Clube Vida e Saúde, 
nada mais é do que encontros e diferentes projetos que 
orientam a prática de um estilo de vida saudável baseado 
em medidas preventivas e promotoras de saúde. É um 
local onde os membros da igreja oferecem seus dons 
e talentos à comunidade ao implementar o Método de 
Cristo para alcançar as pessoas.

No clube, os encontros são regulares e de longo 
prazo com temas de interesse do público-
-alvo. As programações consistem em
palestras, cursos práticos e outras ativida-
des educacionais focadas na orientação e
na prática de um estilo de vida saudável.
O Clube traz motivação para
mudança de hábitos errados que
causam doenças e males na
sociedade hoje. Dessa forma,
será apresentado aos partici-
pantes meios de substituir
suas práticas não saudáveis
por hábitos saudáveis.
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O Clube estimula as mudanças no estilo de vida,  
como demonstrado no quadro acima.

Do uso de ferramentas para mudança;

Informações de qualidade; 

Fé em Deus como agente de mudança; 

Apoio e respeito em relação ao tempo de cada um 
para efetuar as mudanças necessárias, ou seja, empatia.

Além disso, todas as atividades do Clube Vida e Saúde 
se concentram no atendimento à saúde humana em sua 
mais ampla complexidade (incluindo as áreas física, 
mental, social e espiritual) e equilíbrio (harmonia de 
todas as áreas). 

Este é um programa idealizado pelo       Ministério 
de Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apoiado 

na mensagem de saúde encontrada na Bíblia e 
nos escritos do Espírito de Profecia, na 

qual tem como claro propósito 
promover a saúde individual, 
comunitária e o evangelismo 
em saúde de forma prática. 

Em síntese, a mensagem 
de saúde está na ideia dos 
oito remédios naturais, que 
são hábitos que promovem 
saúde e qualidade de vida, 
que já foram comprovados 
cientificamente capazes de 
evitar o aparecimento de 

doenças e mesmo tratá-las, bem como os benefícios de 
melhor funcionamento da mente e ganho na qualidade 
de vida. 

Os 8 remédios ou hábitos naturais são:      ar puro, 
água, luz solar, exercício físico, alimentação 
saudável, descanso, temperança e exercício regular 
da espiritualidade. 

Esses oito princípios de saúde estão baseados no 
estilo de vida orientado na criação, em Gênesis 1, e 
sistematicamente descritos nos textos do Espírito de 
Profecia. 

Logo, o objetivo do Clube Vida e Saúde é promover 
conhecimento dos princípios de saúde através de Ciclos 
de aprendizado e elaboração de projetos, conforme 
a mensagem de saúde adventista, baseado nas necessi-
dades de sua igreja e comunidade local.

AR PURO

ÁGUA

LUZ SOLAR

EXERCÍCIO FÍSICO

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

DESCANSO

TEMPERANÇA

EXERCÍCIO REGULAR                                                                        
DA ESPIRITUALIDADE

8 REMÉDIOS  ou  HÁBITOS NATURAIS

1
2
3
4
5
6
7
8

11

FERRAMENTAS

FÉ

INFORMAÇÕES

EMPATIA



Manual Clube Vida e Saúde

12

Toda pessoa, leiga ou profissional de saúde, 
interessada em envolver-se na missão de Curar e Salvar, 
através da Obra Médico-Missionária.

Como esta é uma parte muito importante, vamos 
ponto a ponto apresentar quem pode participar da 
equipe do Clube Vida e Saúde: 

O que Ellen White diz:
 “Todo profissional médico, quer ele reconhe-

ça ou não, é responsável pela alma, bem como 
pelo corpo de seus pacientes. O Senhor espera de 
nós muito mais do que muitas vezes fazemos para 
Ele. Todo médico deve ser devotado e inteligente 
médico-missionário evangélico, familiarizado 
com os remédios do céu para a alma enferma 
pelo pecado, bem como com a ciência de curar 
as enfermidades do corpo”. MS pág. 31 

Sobre o texto citado, parece lógico dizer que se refira 
apenas aos médicos, mas não existe razão para acreditar 
que não se refira, por extensão, a todos os profissio-
nais da área da saúde. Logo, é possível entender o 
que Deus espera de cada profissional de saúde adventis-
ta - que eles se interessem com a salvação de pessoas 
através da mensagem de saúde.

Dessa forma, todo cristão profissional de saúde 

pode estar envolvido diretamente com o trabalho 
missionário através das diversas áreas de saúde. O que 
levará a um grande ganho de pessoas qualificadas para 
trabalhar a mensagem de forma mais ampla e aprofun-
dada em termos de conhecimento técnico e científico.

Outro grupo que também podem fazer parte são, os 
estudantes adventistas da área de saúde, bem como 
profissionais e estudantes não adventistas que estejam 
interessados em trabalho voluntário. 

Por outro lado, em relação às pessoas leigas, ou seja, 
sem formação específica em saúde, somos orientados 
pelo Espírito de Profecia de que Deus também enviará 
pessoas sem formação profissional para fazer a obra 
médico-missionária, e que elas, certamente, podem 
fazer um excelente trabalho orientados por profissionais 
de saúde que estejam habilitados e cheios do Espírito 
Santo.

O que Ellen White diz:
 “Muito benefício pode ser feito por aqueles 

que não receberam diplomas como médicos 
plenamente acreditados. (...) Trabalhando sob 
orientação de tais médicos, muitos podem fazer 
trabalho aceitável (...)” CSS p. 538.

“Atingimos um tempo em que todo membro 
da igreja deveria lançar mão da obra médico-

Quem pode atuar no 
Clube Vida e Saúde?

2.



Introdução

13

Quem pode atuar no 
Clube Vida e Saúde?

-missionária. O mundo é um hospital repleto 
de enfermidades, tanto físicas como espirituais. 
Por toda parte morrem pessoas à míngua de 
conhecimentos das verdades que nos foram 
confiadas. Os membros da igreja carecem de um 
despertamento, para que possam reconhecer sua 
responsabilidade de comunicar aos outros estas 
verdades.” CSS p. 425 

Resumidamente: “todos podem fazer 
alguma coisa. [...] Mostre nosso povo que possui 
vivo interesse no trabalho médico-missionário.” 
CSS p 426.

Bom, vale lembrar que em muitas igrejas locais, os 
diretores de saúde e Clubes Vida e Saúde não possuem 
formação profissional na área de saúde e ainda sim, têm 
se realizado um admirável trabalho. 

Então, o grande ideal na formação do Clube Vida e 
Saúde é que aconteça uma união de forças, habilidades 
e competências de todos interessados em fazer o seu 
melhor e de envolver-se nesta missão.

Profissionais
 da saúde

Nutricionistas
Psiquiatras
Psicólogos

Educador Físico
Outros

Membros
da Igreja

Pastor

Médicos
Enfermeiros

Fisioterapeutas
Estudantes da área  

de saúde
Pessoas 
Leigas Voluntários

TODAS AS PESSOAS

QUEM PODE ATUAR  NO CLUBE?
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Para aqueles que desejam estruturar um Clube Vida e 
Saúde, de maneira que promova a prática de um estilo 
de vida saudável.

Para aqueles que estão dispostos a envolver-se neste 
ministério e querem compreender como podem fazê-lo 
de forma eficaz.

Para aqueles que amam a verdade e a temperança em 
todos seus aspectos.

Para aqueles que querem representar a Obra Médico 
Missionária onde estiver.

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

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

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

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

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

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

Para alguém que “traduza” Deus àqueles que necessi-
tam de auxílio.

3. Para quem este
manual foi escrito?
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Primeiramente, somos orientados que Deus estabe-
leceu 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 sofrimen-
to de nosso mundo, e para purificar Sua igreja”. 
Conselhos sobre Saúde, pág. 443

Também, por essa ser a maneira mais prática e 
eficaz de desenvolver a Obra Médico-Missionária na 
igreja e comunidade. Um meio de cumprir a missão 
de SALVAR! Uma vez que, o evangelismo através da 
mensagem bíblica de saúde, é uma das formas mais 
frutíferas de evangelismo que existe. 

Por isso, devemos usar a obra médico-missionária 
para salvar o máximo de pessoas possível do sofrimen-
to das doenças, promovendo saúde. Isso por si só, já 
seria cumprir a missão que Jesus nos deu (Gal. 6.2; 
Luc. 10.37; Tg. 2.15-17; Mt. 25.34-45), melhorando a 
vida das pessoas. Além disso, temos a oportunidade de 
conviver com essas pessoas e ensinar-lhes o Evangelho, 
que é nossa missão por excelência (Mt. 28.19-20; Mc. 
16.15-16). 

Outra razão, 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”. T.9, p.211

Assim, “quando profissionais altamente 
qualificados oferecem seus serviços gratuita-
mente para pessoas que não poderiam pagar 
tais serviços, o apelo é enorme. As pessoas em 
desesperada necessidade deixarão de lado seu 
orgulho, medo e preconceitos religiosos e com 

sinceridade receberão essa ajuda.” Jerry Moon, 
(2014) “Ellen White and Missional Models for the 
City,” Journal of Adventist Mission Studies: Vol. 
10: No. 2, 021-048. 

E, certamente, 
“Este [evangelismo médico-missionário] é o 

meio apropriado de introduzir a verdade que de 
outra maneira ela não acharia entrada”.  CS, p. 
535

E ainda, é uma estratégia através da qual poderá 
alcançar as classes mais pobres, uma vez que essa 
população não tem acesso a clínicas caras de medicina 
de estilo de vida: 

“Assim os pobres serão animados a adotar os 
princípios da reforma de saúde. E ser-lhes-á dado 
auxílio em se tornarem industriosos e confiarem 
em si mesmos”. Conselhos Sobre Saúde, pág. 552.

 E da mesma maneira que os pobres, os ricos também 
podem ser ensinados a viver de modo saudável. Tanto 
que Jesus se importava com ambas as classes sociais. 

“Ao passo que Jesus ajudava os pobres, 
Jesus estudava também os meios de atingir os 
ricos. Procurava travar relações com o rico e culto 
fariseu, o nobre judeu e a autoridade romana. [...] 
Não passava nenhum ser humano como indigno, 
mas procurava aplicar a toda alma o remédio 
capaz de sarar.” OE. p. 45, 46

Dessa forma, entendemos que os diretores de saúde 
das igrejas locais, profissionais de saúde e demais 
membros da igreja, encontram-se desejosos de realizar 
o evangelismo médico-missionário. E as orientações 
descritas aqui irão ajudá-los a desenvolver o Clube Vida 
e Saúde, meio pelo qual poderá se cumprir os grandes 
propósitos que Deus têm mediante a Obra Médico 
Missionária. 

4. Por que criar um 
Clube Vida e Saúde?
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Formar um clube de saúde parece algo novo e 
diferente, mas saiba que não. Na verdade, essa iniciativa 
é uma retomada das Sociedades de Saúde e Temperança 
implantadas pelos pioneiros da IASD.

Na época em que viveu Ellen White e outros pioneiros, 
a medicina não tinha conhecimento real das verdadeiras 
causas das doenças. Então, prescreviam uma grande 
variedade de drogas, baseado na tentativa e erro, com 
intenção de “curar”. Eram prescritos tratamentos com: 
calomalano, estricnina, mercúrio, ópio, nux vómica, 
quina, álcool, tabaco etc. Também proibiam o uso 
interno e externo da água e praticavam outros cuidados 
como a antiga e tradicional sangria, por exemplo, que 
era mais prejudicial do que boa para a saúde.

Na ocasião, os adventistas não tinham ideia dos 
malefícios do fumo, café, chá, carne de porco e outros 
males. A dieta era carregada de carne (de urso e de 
porco), gorduras, condimentos à base de pimentas, e 
a comida era “empurrada” com cidra ou Whisky no 
oeste, e chá ou café no leste do país. Ness     e período, 
José Bates era uma testemunha isolada em relação à 
temperança e a alguns cuidados com a saúde.

Nesse contexto, Ellen White recebeu suas visões 
sobre a reforma da saúde.      A primeira, em 6 de junho 
de 1863 e a outra em 10 de dezembro de 1871 onde lhe 
foi mostrado que “[...] a reforma de saúde é um ramo 
da grande obra que deve preparar um povo para a vinda 
do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem 
angélica, como as mãos o estão ao corpo.” T.3, p. 161.

Em 30 de Dezembro de 1878, em Battle Creeck, 
poucos anos depois das visões sobre a reforma de 

saúde dada a Ellen White, foi organizado a Sociedade 
de Saúde e temperança. Ocasião em que Dr. Kellog foi 
nomeado presidente da primeira Associação de Saúde e 
Temperança Americana e o Pr. J.N. Andrews também 
presente, demonstrou interesse em organizar uma 
Sociedade semelhante na Europa.

Então, a primeira sociedade de temperança adventis-
ta em Battle Creeck serviu de modelo para que outras 
surgissem entre 1879 e 1925 e, esperava-se que em cada 
estado uma sociedade de temperança existisse, e que 
cada igreja tivesse o seu clube. 

Na época, já existiam outras sociedades de temperan-
ça não adventistas, mas que visavam apenas evitar o 
excesso de rum, permitindo que o indivíduo ficasse 
embriagado em funerais. No entanto, o compromis-
so das Sociedades de Temperança Adventista ia além 
daquelas sociedades, pois      ensinavam sobre os princí-
pios de saúde e davam testemunho da mensagem de 
salvação. 

A Associação adventista apresentava três tipos de 
compromissos de temperança para os participantes do 
Clube assinarem: 

O primeiro, era o compromisso antiwhisky para 
pessoas que pouco conheciam os princípios de saúde da 
igreja     que era, simplesmente, um compromisso para 
abster-se do álcool, dizendo: “Eu faço aqui solenemen-
te uma afirmação que com ajuda de Deus, totalmente 
me absterei do uso voluntário de bebida alcoólica, ou 
de todos os líquidos ou substâncias que contenham 
álcool”. 

O segundo, era o compromisso antirrum       e tabaco, 
este era para as pessoas mais “iluminadas” em relação à 
mensagem adventista, que dizia: “Eu faço solenemente 
uma afirmação que com a ajuda de Deus, inteiramente 
me absterei do uso voluntário do álcool, em qualquer de 
suas formas equivalentes e, de fumar, mastigar tabaco 
ou usá-lo de alguma outra forma, e de alguma maneira 
encorajar o uso destes venenos”. 

O terceiro, era o compromisso de total abstinência: 

5.
A Nossa História
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“Eu faço aqui solenemente uma afirmação que com a 
ajuda de Deus, inteiramente me absterei do uso voluntá-
rio de bebidas, em qualquer equivalente, de álcool, chá 
e café, e do uso de tabaco, ópio e de todos os outros 
narcóticos e estimulantes”. 

Este último compromisso, foi assinado por quase 
todos os membros da igreja, com poucas exceções. 
Dentre os que assinaram, convictos e exemplarmente, 
estavam Pr. Butler, presidente da Associação Geral, 
Ellen White e seu esposo Thiago White.

Além disso, os membros da sociedade deveriam ser 
considerados danielitas cuja base de seus princípios 
deveria ser a Bíblia, se abster do uso do tabaco, ser      
higiênicos, estritamente morais, e aceitar a Palavra de 
Deus como de divina origem.

A Sociedade de temperança tinha como objetivos: 

promover a temperança bíblica e disseminação das leis 
de saúde, ajudar o povo adventista avançar na reforma 
de saúde e temperança e, ser um canal para alcançar 
milhares de pessoas que de outro modo não seriam 
alcançadas. 

Naquele tempo, o povo adventista foi considerado 
temperante, saudável e feliz, porque evitavam doenças, 
desgraça, pobreza e, ganhavam saúde e meios para 
aplicarem na causa de Deus. Pois, aqueles que assina-
vam o compromisso de abstinência total economizavam 
cerca de 150 dólares anuais, valor que multiplicado pelo 
número de membros era mais do que a metade de todas 
as doações existentes para o suporte do evangelho.

Mas, você deve estar se perguntando por que 
razão elas não existem mais? Em resultado da crise 
do “iceberg”, com o lançamento do livro The Living 
Temple, do Dr. Kellogg, que consequentemente levou 

Casa de Thiago e Ellen White, localizada em Battle Creek, 
Michigan - EUA. Mesma região onde surgiu a primeira 
sociedade de temperança adventista.
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ao seu afastamento da igreja. Mas, principalmente, na 
década de 1900 quando a obra de saúde e a liderança 
ministerial-teológica já não trabalharam juntos como 
antes. 

Contudo, Deus nunca deixa de cumprir os seus 
propósitos      e, ao longo da história, nossas institui-
ções de saúde e o ministério de saúde das nossas igrejas 
seguem trabalhando e avançando na missão de Curar e 
Salvar. 

Concluímos, com uma frase dita por S. N Haskell 
na ocasião da organização das Sociedades de Saúde 
e Temperança: “o presente era um tempo favorável 
para formar tal organização”. Acredite, agora mais 
do que nunca, é um tempo favorável para empenhar-
mos e seguirmos adiante os desígnios que Deus têm 
em relação      à Obra Médica Missionária através dos 
Clubes Vida e Saúde nas igrejas.

Nossa história foi baseada no trabalho de pesquisa 
de: BORBA, W. R. Compromissos de temperança da 
IASD no século XIX. Artigo da matéria evangelismo 
em saúde, UNIVERSIDADE PERUANA UNIÓN, 
2014.

6.Nossa Missão

Sobretudo, “a missão da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia é proclamar a todas as pessoas o evangelho 
eterno no contexto das três mensagens angélicas 
de Apocalipse 14:6-12, levando-os a aceitar Jesus como 
seu Salvador pessoal e a unir-se à Sua igreja, ajudando-
-os a preparar-se para a Sua breve volta.” CSRA, p. 32.

Sendo essa a nossa missão, precisamos entender que
a propagação e vivência da mensagem de saúde faz
parte das mensagens angélicas. “A reforma de saúde,
foi-me mostrado, é parte da terceira mensagem angélica,
e está com ela tão intimamente relacionada como está
o braço e a mão com o corpo humano.” CSRA p. 32.

Logo, o conteúdo das mensagens de Apocalipse 14
trata sobre o aspecto mental (“temei a Deus” Ap 14:6, 
cf. Pv 1:7), espiritual (“adorai”) e físico (“dai-lhe glória” 
cf. 1 Co 6:19 e 20; 7:31) e o grande objetivo é “preparar 
um povo para estar em pé no dia de Deus [...]. Deus 
viu que muitos dentre Seu povo professos não estavam 
edificando para a eternidade      e em Sua misericórdia 
estava prestes a enviar uma mensagem de advertência, a 
fim de despertá-los de seu torpor e levá-los a preparar-
-se para a vinda de Jesus.” GC, p. 311.

Essas mensagens a serem pregadas a “toda nação,
tribo, língua e povo” eram entendidas como a Verdade
Presente, ou seja, um conjunto de verdades distintivas
que deveriam ser proclamadas no tempo presente.

Entre essas verdades era a reforma de saúde: “[...] 
notei que a reforma de saúde é um grande empreen-
dimento, intimamente ligado à verdade presente” [...] 

Por Pr. Marcelo A. Coelho
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Nossa Missão

(1T, p. 553). Ellen White, desse modo, vislumbrou 
que a mensagem de saúde deveria ser compartilhada 
e também praticada, pois isso facilitaria a pregação de 
toda a mensagem adventista.

Entretanto, devemos lembrar que a mensagem 
de saúde está dentro de um escopo de verdades a 
serem proclamadas, sendo assim não deve ser ensina-
da sozinha. Ellen White via a reforma de saúde 
como um importante auxílio para adorar a Deus 
com toda mente, corpo e força, mas não como a 
essência do evangelho. Essa, também era a visão de 
Paulo conforme descrito na Bíblia em Romanos 14:17 
e 1Coríntios 8:8. 

Então, Ellen White entendia a saúde como uma cunha 
de entrada que preparava o caminho para o      Evange-
lho, pois a mensagem de saúde atende às necessidades       
das pessoas, desfaz preconceitos e mostra o amor de 
Cristo. 

Assim, aqueles que praticam a mensagem de saúde 
se beneficiam de um bem-estar completo, têm      mais 
clareza mental e estão mais aptos para melhor apreciar 

e aceitar o evangelho. E, quando aceitam a reforma de 
saúde aumentam sua capacidade de adoração e serviço. 
Logo, a combinação de saúde física, mental, espiritual e 
social facilita a restauração do indivíduo como um todo.

  Portanto, “Quando profissionais de saúde 
oferecem seus serviços gratuitamente a pessoas que 
normalmente não poderiam pagar por tais serviços, 
o apelo é enorme. Para tal benefício, as pessoas em 
necessidade desesperada deixarão de lado seu orgulho, 
medo ou preconceitos religiosos, e aceitarão ansiosa-
mente o presente - mesmo que seja oferecido por uma 
religião diferente da sua. Além disso, tratar o corpo 
leva o profissional de saúde a um nível de intimidade 
semelhante ao de um pastor que trata a alma. Assim, 
a assistência profissional gratuita à saúde, dada com 
amor, abre a mente e o coração para o potencial de 
cura espiritual. Este é o papel da saúde como uma 
“cunha de entrada” para o evangelho.” Moon, Jerry 
(2014) “Ellen White and Missional Models for the City,” 
Journal of  Adventist Mission Studies: Vol. 10: No. 2, p. 
39.
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7. Gostei. Também
posso começar
um Clube Vida e
Saúde?

Se você for recomen-
dado pela igreja local, 
se identificar com os 
princípios dos 8 remédios 
naturais de maneira prática, 
realizar o Curso CEIFO - 
Saúde para aprimoramento, 
passando no teste, e tiver 
o desejo de se aprofundar
no conhecimento nesta
área, você estará próximo
de ser um Facilitador Vida
e Saúde para tornar-se um
diretor ou cooperador de
um Clube.

Entretanto, gostaríamos 
de chamar sua atenção 
para o fato de que esta 
jornada não será fácil, já 
que você estará lidando 
com pessoas e pode vir a se 
sentir desencorajado. Isso 
não envolve apenas ler uma 
apresentação ou partilhar 
uma experiência própria ou 
seu conhecimento profis-
sional. Este é um trabalho 
voluntário e, sendo assim, 
você precisa realmente estar 
desejoso de ajudar outras 
pessoas de maneira gentil, 
altruísta e a despeito dos 
obstáculos.
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Então, se ainda sim você realmente quer trabalhar 
no Clube Vida e Saúde, com o ideal de ajudar pessoas 
a melhorarem seu estilo de vida, atente-se para alguns 
atributos essenciais aos Facilitadores Vida e Saúde:

● Paciência: o processo de transformação do estilo 
de vida é um processo longo e, infelizmente, cheio de 
muitos deslizes. É de suma importância compreender 
este processo e estar pronto para recomeçar e renovar a 
luta. Em todos os momentos será essencial uma relação 
de cuidado e apoio;     

● Respeito: somos facilitadores e não impositores. 
O processo para mudança, é um processo individual e 
independente do grupo. Nosso papel é ensinar, auxiliar, 
torcer e motivar. No final, é o participante quem vai 
vencer a batalha. O nosso papel é ajudar respeitosamen-
te;     

● Bondade:  quer o participante do Clube Vida e 
Saúde seja bem-sucedido ou não, ele merece bondade, 
apoio e consideração. Devemos enfrentar este desafio 
como iguais, pois, todos temos alguma dificuldade a ser 
vencida;     

● Compaixão: um facilitador deve cultivar a 
compaixão, mostrando um vivo interesse pelo sofrimen-
to das pessoas. Atenderemos pessoas com sofrimentos 
do corpo e da alma, que precisam ser aliviadas. Você 
deve ser capaz de comunicar compaixão em relação à       
dor e às necessidades das pessoas e não indiferença.

Logo, se você possui esses atributos, tem o desejo 
de ser um facilitador e de cumprir a missão da obra 
médico-missionária como braço direito da terceira 
mensagem angélica, seja bem-vindo a grande família 
do Clube Vida e Saúde.
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Capítulo 1

Por que o dom de curar é necessário para os seguido-
res de Jesus?

1. Porque Jesus enviou seus discípulos para
curar os enfermos no início do seu ministério, logo 
após a escolha dos doze. “Curai os enfermos, limpai 
os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; 
de graça recebestes, de graça dai.” (Mateus 10:8)

2. Porque o dom de curar é um cumprimento
da profecia Messiânica de Isaías 61:1 a 3 e, quando 
João teve dúvidas sobre a Messianidade de Jesus 
ele pediu que os mensageiros de João observassem 
as curas que Ele estava fazendo e isto foi prova 
suficiente para fortalecer a fé de João. “Os cegos 
veem, e os coxos andam; os leprosos são purificados, 

e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos 
pobres é anunciado o evangelho.” (Mateus 11:5) Esta       
foi a única prova que Jesus enviou a João Batista. 

3. Porque fazia parte permanente do Ministé-
rio de Jesus conforme descrito em Mateus 4:23 a 
25. “E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas
sinagogas, pregando o evangelho do Reino e curando
todas as enfermidades e males entre o povo.” (Mateus
4:23)

4. Porque o chamado para curar foi atendido
pelos primeiros cristãos. “De sorte que transporta-
vam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos 
e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, 
quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das 

Entendendo a Filosofia da 
Mensagem de Saúde

Chamados para curar

Por Dr. Rogério Gusmão

1.
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cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusa-
lém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos 
imundos; os quais eram todos curados.” (Atos 5:15, 16) 

5. Porque quando o dom de curar está 
presente o evangelho é difundido com rapidez 
e muitos confirmam a fé e creem no Senhor. “E, 
levantando-se Pedro, foi com eles; e quando chegou o 
levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, 
chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas 
fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair 
a todos, pôs de joelhos e orou: e, voltando-se para o 
corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, 
vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a 
levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-
-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos 
creram no Senhor.” (Atos 9:39-42)

Vejam que o ministério da cura abriu, portas para 
a entrada do evangelho, deu velocidade na difusão da 

mensagem e confirmou a fé dos crentes “[...] e muitos 
creram no Senhor.” (Atos 9:42)

Por outro lado, quando Jesus estava diante de 
escribas e fariseus que eram pessoas que conheciam 
a palavra, mas eram críticos do Seu ministério Ele 
ocultou o dom de cura e apresentou apenas o dom 
do profeta Jonas. “Então alguns dos escribas e dos 
fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséra-
mos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respon-
deu, e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, 
porém, não se lhe dará outro sinal senão o do profeta 
Jonas.” (Mateus 12: 38, 39)

Existe promessa da manifestação deste dom no 
tempo do fim?

1. Sim, os seguidores de Cristo manifestarão 
este dom.
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dia que primeiro recebeu o chamado para reforma de 
temperança ao se converter a bordo do seu navio em 
viagem para o Brasil. Ele se compromete a abandonar o 
álcool e recusa tomar um drink com vinho ao ser recebi-
do pelo cônsul e sua esposa em Pernambuco. Ao voltar 
para América, ele foi batizado e fundou a sociedade 
pró temperança, abandonando a cafeína e tornando-se 
vegetariano antes mesmo do desapontamento de 1844. 
Depois dele, Ellen White estimula e funda sociedades 
ou clubes de saúde nas igrejas e convida todo membro 
a se associar, apoiar e participar.

“Por milhares de vozes em toda a extensão da Terra, 
será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os 
doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão 
aos crentes. Satanás também opera com prodígios de 
mentira, fazendo mesmo descer fogo do céu, à vista dos 
homens.” GC. 612.1.

Inclusive Jesus confirma que seus seguidores fariam 
estes sinais e de forma mais poderosa que ele mesmo 
fez. “E estes sinais seguirão aos que crerem: Em meu 
nome expulsarão os demônios; falarão novas línguas; 
pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa 
mortífera, não lhes fará dano algum; e porão as mãos 
sobre os enfermos, e os curarão.” (Marcos 16:17, 18)

“Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê 
em mim também fará as obras que eu faço, e as fará 
maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E 
tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que 
o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa
em meu nome, eu o farei.” (João 14:12-14)

Peçam a bênção com fé  e ela há de vir. O derrama-
mento do Espírito, nos dias apostólicos, foi a “chuva 
temporã” (Joel 2:23), e glorioso foi o resultado. Mas, a 
“chuva serôdia” será mais abundante. DTN. 585.2.

2. A reforma de saúde vai tirar a igreja da inércia
e trazer novo fôlego no tempo de fim.

“Levará vida às igrejas — Aos meus irmãos de 
ministério eu diria: prossegui nesta obra com tato e 
habilidade. Ponde os moços e moças de nossas igrejas 
a trabalhar. Combinai a obra médico-missionária com 
a proclamação da terceira mensagem angélica. Fazei 
esforços regulares e organizados para erguer as igrejas 
de sua condição mortal a que têm caído e em que têm 
permanecido por anos. Introduzi nas igrejas obreiros 
que estabelecerão os princípios da reforma de saúde em 
sua conexão com a terceira mensagem angélica perante 
cada família e cada indivíduo. Encorajai a todos a tomar 
parte na obra pelo seu próximo, e vede se o fôlego de 
vida não retornará depressa a essas igrejas.” — Carta 
54, 1898. BS. 124.2.

Joseph Bates foi o pioneiro adventista do sétimo 
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“Chamados a unir-nos a nossa sociedade de 
temperança — Sociedades e clubes de temperança se 
têm formado entre aqueles que não fazem profissão da 
verdade, ao passo que nosso povo, se bem que muito 
à frente de qualquer outra denominação no país em 
matéria de princípios de temperança prática, tem sido 
tardio em organizar-se em sociedades de temperança, 
deixando assim de exercer a influência que, de outro 
modo, poderia ter.” — Carta 1, 1882. Te. 236.3.

“Segundo a luz que Deus me deu, cada um dos 
nossos membros deve assinar o compromisso e unir-se 
à Associação de Temperança.” — The Review and 
Herald, 21 de outubro de 1884. Te. 236.4.

Todo membro de igreja trabalhar — Tornem-se 
todos os que têm Bíblias e creem na Palavra de Deus 
ativos obreiros pró-temperança. Quem buscará agora 
promover a obra de nosso Redentor? Trabalhe todo 
membro da igreja pela devida maneira. — Carta 18a, 
1906. Te. 236.5

Hoje é o momento certo de realizar este trabalho.

“A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada 
como estando no futuro; é, porém, o privilégio da igreja 
tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisa-
mos tê-la, e o Céu espera para concedê-la.” EV. 701.2

Deus te chama para fazer parte deste movimento.

                   “Deus    te   chama 
para fazer parte deste 
movimento.” 

“Hoje é o 
momento certo 
de realizar este 

trabalho.”

25
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Existe um grupo de pessoas que se autodenominam 
“Anarquistas”, elas seguem uma teoria política que 
rejeita o poder estatal e acreditam que a convivência 
entre os seres humanos é simplesmente determinada 
pela vontade e pela razão de cada um. É um sistema 
que remete ao caos, à desordem e à completa ausência 
de regras. Assim, uma sociedade anarquista seria uma 
sociedade sem leis. Mas mesmo o mais anarquista entre 
os anarquistas, tem que admitir que existem leis que 
regem o universo. Desde as leis que regem o funcio-
namento das minúsculas células, até as leis que regem a 
órbita       dos planetas. Tudo que foi criado por Deus, 
segue uma ordem e leis bem estabelecidas. 

Para se ter uma ideia da perfeição dessas leis, 
estima-se que o ser humano tenha nada menos que 
60 trilhões de células, que interagem com uma ordem 
perfeita como uma grande comunidade. No entanto, 

o que mais impressiona não é a quantidade delas, mas
sua variedade e complexidade. Cada uma realiza uma
ou mais funções diferentes com o propósito de servir
ao perfeito funcionamento do organismo. Os planetas
também seguem leis exatas. A distância da Terra para o
Sol é de 150 milhões de quilômetros. Se a Terra estivesse
1% mais perto do nosso Sol, morreríamos queimados,
se ela estivesse 1% mais longe, a Terra seria fria demais.
A Terra está distante da Lua aproximadamente 384 mil
quilômetros. Se a Lua estivesse mais próxima da Terra,
seu efeito sobre a regularidade das marés faria com que
elas inundassem a Terra sete vezes ao dia!

Graça na Criação

Vamos pensar na lei da gravidade por exemplo. De 
forma bem prática essa lei diz que a atração gravitacio-
nal da Terra confere peso aos objetos e faz com que 
caiam ao chão quando são soltos. Isaac Newton em 

Cuidando do Corpo 
com Equilibrio2. Por Pr. Josanan Alves
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sua obra, princípios Matemáticos da filosofia natural, 
considerada uma das mais influentes na história da 
ciência, publicada em 1687, descreve a lei da gravitação 
universal. Mas Newton não criou a lei da gravidade, ele 
apenas a demonstrou. Muito antes da publicação de seu 
livro em 1687 a lei da gravidade já existia. Isso nos leva 
a conclusão que se existe uma lei, existe um legislador. 
O próprio Newton (um árduo estudante da Bíblia e 
que escreveu mais sobre religião do que sobre ciência) 
afirma:

“A gravidade explica os movimentos dos 
planetas, mas não pode explicar quem colocou os 
planetas em movimento. Deus governa todas as 
coisas e sabe tudo que é ou que pode ser feito. Do 
meu telescópio, eu via Deus caminhar! A maravi-
lha, a harmonia e a organização do universo só 
podem ter se efetuado conforme um plano de um 
ser todo-poderoso e onisciente”.

As leis de Deus, inclusive as leis naturais, tem como 
objetivo prolongar a nossa vida: “Meu filho, não se 
esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus 
mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por 
muitos anos e lhe darão prosperidade e paz”. (Provérbios 
3:1-2). Na criação o próprio Deus estabeleceu essas leis 
e submeteu cada ser vivo a elas. “Na criação do homem, 
manifestou-se a atuação de um Deus pessoal. Quando 
Deus fizera o homem à Sua imagem, a forma humana 
era perfeita, mas jazia inanimada. Então um Deus 
pessoal, de existência própria, soprou naquela forma o 
fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivo, inteli-
gente. Todas as partes do seu organismo se puseram em 
ação. O coração, as artérias, as veias, a língua, as mãos, 
os pés, os sentidos, as faculdades da mente, tudo se pôs 
a funcionar, sendo todos submetidos a uma lei”. (Ellen 
White - CBV 415)

Leis que regem a vida

As leis que regem a vida das plantas são:

1) Necessidade de Água.

2) Necessidade de Luz Solar.

3) Necessidade de Respiração através da fotossín-

tese.

4) Necessidade de Nutrição, as plantas não 
precisam simplesmente de solo para viver, mas de um 
solo nutritivo com nitrogênio, sais minerais etc.

5) Necessidade de Equilíbrio, se a planta receber 
água em excesso ela morre, se o solo tiver nitrogênio em 
excesso ela morre etc. 

6) Necessidade de Repouso, as plantas não 
produzem flores ou frutos o tempo inteiro. Elas 
repousam por alguns meses e produzem em outros.

 As leis naturais que regem a vida dos animais. Essas 
leis são:

1) Necessidade de Água.

2) Necessidade de Luz Solar.

3) Necessidade de Respiração.
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4) Necessidade de Nutrição, semelhante às plantas,
os animais não precisam apenas de alimento, mas de 
alimentos nutritivos. 

5) Necessidade de Equilíbrio, esses nutrientes
precisam ser na medida certa para que os animais 
tenham saúde.

6) Necessidade de Repouso, basta olhar para o seu
gato.

7) Movimento, esse princípio de saúde não existe
nas plantas, mas Deus acrescentou para os animais.

As leis naturais que regem a vida dos seres humanos. 
Essas leis são:

1) Necessidade de Água.

2) Necessidade de Luz Solar.

3) Necessidade de Respiração.

4) Necessidade de Nutrição.

5) Necessidade de Equilíbrio, para o ser humano
esse princípio significa usar com moderação o que é 
bom e não tocar no que é prejudicial à saúde.

6) Necessidade de Repouso.

7) Necessidade de Movimento.

8) Necessidade de Confiança em Deus, para o ser
humano Deus acrescentou esse princípio. Que não é 
algo apenas ligado à religião, diversos estudos científicos 
comprovam a eficácia da fé na saúde do ser humano. 
(Para mais detalhes sobre esse tema leia o livro da Casa 
Publicadora Brasileira “Crer Faz Bem” do psicólogo 
Julián Melgosa).

Essas leis funcionam melhor quando estão unidas. 
Não posso ter saúde plena vivendo apenas seis dessas 
leis, a saúde completa vem com a associação das oito leis 
naturais. Isso se chama “sinergia”, um cavalo sozinho 
pode puxar uma carroça com 2 toneladas, mas dois 
cavalos atrelados a uma carroça são capazes de puxar 
incríveis 23 toneladas. Um remédio natural tem a sua 
eficácia, mas os oito unidos são extraordinários.



Entendendo a Filosofia da Mensagem de Saúde

29

Entendendo a Filosofia da Mensagem de Saúde

29



Manual Clube Vida e Saúde

30

Consequência da rejeição das leis

É a desobediência a essas leis que ocasiona doença 
e morte. “A doença nunca vem sem causa. O caminho 
é preparado, e a doença convidada, pela desconside-
ração para com as leis da saúde. Muitos sofrem em 
consequência da transgressão dos pais. Conquanto não 
sejam responsáveis pelo que seus pais fizeram, é, no 
entanto, seu dever procurar verificar o que é e o que não 
é violação das leis da saúde. Devem evitar os hábitos 
errôneos de seus pais, e mediante uma vida correta, 
colocar-se em melhores condições”. (Ellen White 
CRA – 122). Algumas vezes, pensamos nas leis de Deus 
apenas como sendo os dez mandamentos, mas isso é 
um erro. “A doença é o resultado da violação das leis 
de Deus, tanto naturais como espirituais. Não haveria 
a grande miséria que existe no mundo, caso houvesse 
os homens, desde o princípio, vivido em harmonia com 
o plano do Criador. Há condições a serem observadas
por todos quantos quiserem conservar a saúde. Todos
devem aprender quais são essas condições. Deus não Se
agrada com a ignorância quanto a Suas leis, sejam elas
naturais, sejam espirituais. Temos de ser coobreiros de
Deus para a restauração da saúde física, assim como da
espiritual”. – (Ellen White - CPPE 466)

Hoje existe um povo que tem sido alvo de centenas 
de estudos científicos sobre longevidade. São os 
Adventistas do sétimo dia que seguem os princípios de 
saúde apresentados por Deus. Um desses estudos foi 
dirigido por um pesquisador chamado Dan Buettner, 
ele pesquisou o hábito de vida dos cinco lugares no 
mundo onde vivem as pessoas mais longevas. Um desses 
lugares é Loma Linda, na Califórnia, onde a população 
é predominantemente Adventista do sétimo dia. Ele diz 
em seu livro “Zonas Azuis”: “O estilo de vida Adventis-
ta é comprovadamente responsável pelos americanos 
mais saudáveis da atualidade, aqueles que vivem os 
ensinamentos apresentados pela Igreja (Adventista) em 
relação à saúde vivem cerca de dez anos a mais que o 
restante das pessoas”.

Você pode se perguntar: - Mas eu já vivi muito tempo 
quebrando as  leis  naturais da saúde, será  que ainda vale 
a pena começar? Permita-me contar-lhe uma história:

Karl Benz é considerado o pai do automóvel, mas 
sua esposa, Bertha Benz, pode certamente ser conside-
rada a mãe. Não só pelo apoio que deu ao marido 
no desenvolvimento do modelo que é considerado 
o primeiro automóvel do mundo, mas também por
levá-lo para além do horizonte. Bertha foi a primeira
pessoa a fazer uma viagem de carro na história. De uma
forma quase singela. Depois de conseguir a patente de
seu automóvel, em 29 de janeiro de 1886, Karl Benz
desenvolveu três modelos, que eram chamados de
carruagem sem cavalos. Mas ele andava meio desanima-
do, sem ambições para sua invenção, ele passava dias e
dias testando os modelos ao redor de casa, mas nunca
os colocava à venda.       Bertha, que havia ajudado a
financiar o desenvolvimento do veículo com seu dote
de casamento, acreditava em voos maiores. No dia 5 de
agosto de 1888, ela pegou os filhos Eugen, de 15 anos, e
Richard, de 13, deixou um bilhetinho para Karl dizendo
que ia visitar a mãe e pegou o Modelo 3 emprestado.
Empurrou o carro até uma distância segura, para não
acordar o marido com a partida, e se mandou para a
casa da mamãe. Uma distância de mais de 100 km. A
viagem levou cerca de 15h e terminou à noite. Chegan-
do a casa da sua mãe, Bertha enviou ao esposo um
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telegrama, avisando sobre a viagem. E voltou alguns 
dias depois por um caminho mais curto. No total, a 
pioneira percorreu 194 km. 

Não pense que a viagem correu sem dificuldades. A 
primeira delas foi um entupimento da linha de combus-
tível, que Bertha consertou com um alfinete de seu 
chapéu. Depois foi a fiação do fio de ignição que ficou 
sem isolamento, deixando corrente escapar. Bertha o 
enrolou com um elástico de cinta-liga e seguiu viagem. 
O combustível usado era a benzina, que era vendido 
em farmácias, mas a capacidade do tanque só dava para 
14 km, por isso a cada 14 km ela tinha que parar para 
reabastecer. Quando os freios perderam eficiência, a 
pioneira mandou revestir as sapatas com couro, criando 
as primeiras pastilhas de freio.

A viagem mostrou a viabilidade de veículos motori-
zados. Em 1889, durante a Feira Mundial, em Paris, 
Karl Benz apresentou o Modelo 3 como um produto 
e fabricou cerca de 25 unidades até 1893. O resto da 
história você conhece bem. E provavelmente dirige 
um pedaço dela todo santo dia. Em uma entrevista ele 
disse certa vez: “Se minha esposa não tivesse colocado 
o carro na estrada, provavelmente eu estaria testando 
modelos até hoje”. 

Consegue entender a aplicação? Mesmo que você não 
saiba todos os detalhes sobre os princípios de saúde, 
apenas comece. Coloque o “carro na estrada” e você 

verá grandiosos benefícios em sua vida. 

Perguntas para discussão:

1 – Em sua opinião, por que Deus se envolve com 
assuntos relacionados à saúde?     

2 – Qual é a importância de vivermos os princípios 
de saúde?

3 – A maneira como vivemos em relação à      saúde, 
pode funcionar como um bom ou mau testemunho?

4- Em sua opinião, qual é a relação entre os princí-
pios de saúde e a demonstração de amor de Deus pelo 
ser humano?

5- Em sua vida particular, por onde você deve 
começar os cuidados dos princípios de saúde?
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Capítulo 2

Fundamentos do 
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Permanente Espiritualidade

Ênfase educacional e 
preventiva

Ênfase positiva e 
inclusiva

Atividades práticas Convívio social

Serviço comunitário Missão
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Fundamentos do 
Clube Vida e Saúde

“Bem pouca é atenção dada 
em geral à conservação da saúde. É 
incomparavelmente melhor evitar a 
doença do que saber tratá-la uma vez 
contraída”. CBV 128

1. Permanente

O clube Vida e Saúde é formado por um grupo 
que se encontra frequentemente no decorrer de um 
período, para partilhar conhecimento de saúde e desfru-
tar experiências. Por isso, é muito mais eficaz do que 
contatos pontuais em eventos isolados. Pois, é melhor 
um grupo pequeno, com uma atividade simples, que 
se reúne toda semana ou quinzenalmente, do que um 
grande grupo que se encontre uma vez no ano numa 
atividade pontual e sem seguimento.  

(Para saber mais consulte: Conselhos Sobre Saúde, 
438, 439-440; Medicina e Salvação, pág. 230)

 2. Ênfase educacional

 e preventiva

A prevenção de doenças e a promoção da qualidade 
de vida podem ser obtidas através do ensino de medidas 
simples e baratas, usando os princípios dos oito remédios 
naturais. Este é um dos pilares de nossa mensagem 
de saúde, embora ela também seja capaz de curar, em 
muitos casos. A simplicidade da proposta faz com que 
ela possa ser utilizada em qualquer lugar, mesmo com 
recursos humanos e materiais escassos. E o efeito em 
longo prazo, é a melhora da saúde dos participantes, 
sendo muito gratificante na prática. Além disso, cada 
participante poderá influenciar, através da sua experi-
ência, as pessoas do seu convívio para mudança no seu 
estilo de vida.

“Bem pouca é  atenção dada em geral à conservação 
da saúde. É incomparavelmente melhor evitar a doença 
do que saber tratá-la uma vez contraída”. CBV 128

(Para saber mais consulte: Conselhos Sobre Saúde, 
págs. 21, 30, 37, 221, 247, 267, 325, 551; Testemunhos 
Para a Igreja, vol. 6, pág. 378; Testemunhos Seletos, vol. 
3, pág. 361).

3. Atividades práticas

O Clube Vida e Saúde não é uma escola de palestras. 
Há momentos de estudo e conhecimento teórico, mas a 
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essência das atividades idealmente deve ser ensinada na 
prática. Nas escolas de culinária, por exemplo, a receita 
deve ser preparada por todos, sempre que possível. 
Nos grupos de exercício físico, todos fazem o exercício 
juntos, e assim por diante. 

(Para saber mais consulte: Conselhos Sobre Saúde, 
617, 627, 629; A Ciência do Bom Viver, págs. 237-238).

4. Serviço comunitário

O público-alvo do Clube Vida e Saúde é constituído 
por todos os membros da igreja e pela comunidade 
local. Logo, as atividades são abertas ao público geral. 
Este é sem dúvida, um meio da igreja adventista prestar 
um serviço para a comunidade não-adventista, ajudan-
do essas pessoas a terem mais saúde, e assim salvá-los 
do sofrimento das doenças. 

(Para saber mais consulte: Conselhos Sobre Saúde, 
págs. 331, 551; Testemunhos Para a igreja, vol. 6, pág. 
290; Testemunhos Para a Igreja, vol. 7, págs. 51-52.

5. Espiritualidade

O Clube Vida e Saúde não é uma classe bíblica, e 
a pessoa que chegou procurando uma escola de culiná-
ria, por exemplo, não pode encontrar um “evangelis-

mo camuflado”. Por outro lado, o público deve sentir 
que está no meio de pessoas espirituais, que o amor 
que temos por elas vêm de Deus, e que Ele é a fonte 
da saúde e da cura. Deus deve estar no centro e ser 
a razão de cada atividade. Por isso, é importante orar 
no início e término dos encontros (e sempre que tiver 
outras oportunidades), fazer pequenas meditações de 
temas convenientes, perguntar por pedidos de oração, 
ter uma conduta de santidade cristã, ser sensível às 
necessidades das pessoas. Em circunstâncias especiais, 
encontros específicos para atividades espirituais podem 
ser planejados.  

(Para saber mais consulte: Conselhos Sobre Saúde, 
págs. 335, 392-393, 395, 502) 

6. Ênfase positiva e inclusiva

Na abordagem e ensino no Clube Vida e Saúde, 
devemos mostrar as vantagens de se viver a 
mensagem de saúde. Não considere a mensagem 
sobre os aspectos negativos, do tipo tudo é pecado, isso 
gera afastamento ao invés de inclusão. Ensine os princí-
pios de saúde mediante os métodos de Cristo. Primeira-
mente, conquistando o coração, aplicando acolhimento, 
simpatia e amor. Sendo humilde, gentil, terno e compas-
sivo. Comemore e valorize as pequenas conquistas dos 
participantes, ao invés de condenar ou julgar. Nossa 
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8. Missão

A mensagem de saúde não é somente para viver 
mais saudável, mas também uma ferramenta que deve 
conduzir pessoas a Cristo. Logo, à medida que o tempo 
passa, as pessoas costumam se interessar pelo conteú-
do espiritual do grupo. Muitas delas pedirão esponta-
neamente para estudar a Bíblia. Outras, que ainda se 
mostram desinteressadas pelo assunto, esta opção deve 
ser oferecida quando for conveniente. Os participantes, 
devem ter chance de estudar a Bíblia, e sempre que 
possível com as mesmas pessoas do Clube com quem já 
se têm criado vínculo. 

(Para saber mais consulte: Conselhos Sobre Saúde, 
505, 634; Medicina e Salvação, págs. 239, 265)

(Para saber mais consulte: Ministério Médico-Mis-
sionário Urbano págs. 27-36. 

7. Convívio social

No Clube Vida e Saúde, devem ser estimuladas a 
amizade e a formação de vínculo entre os membros, 
pois essa é a maior missão do cristão e a maior necessi-
dade de muitas pessoas. Além disso, os vínculos favore-
cem a melhora dos hábitos de saúde e criam interesse 
na esfera espiritual. 

(Para saber mais consulte: Testemunhos Para a 
igreja, vol. 5, págs. 443-444, O Maior Discurso de 
Cristo, pág. 36)

“Cristo permanece diante de nós 
como Homem-Modelo, o grande 
Missionário Médico – um exemplo 
para todos que viessem depois, [...] Ele 
veio como uma expressão do perfeito 
amor de Deus, não para oprimir, nem 
para julgar e condenar, mas para 
sanar todo caráter fraco e defeituoso, 
para salvar a homens e mulheres do 
poder de Satanás. [...]

Que exemplo devemos então dar 
ao mundo? Devemos fazer a mesma 
obra que o grande missionário Médico 
assumiu em nosso favor. [...] MS, p. 
19-20

 PONTO CRUCIAL

A Igreja Adventista NÃO é contra a 
medicina tradicional e, nem tão pouco 
recomenda, que não se deva buscar 
recursos médicos e medicamento-
sos. Contudo, ela não acredita que o 
indivíduo deva se atentar somente 
para os sintomas de suas doenças, 
mas sim olhar para as causas, buscan-
do práticas do estilo de vida saudável 
que promovam PREVENÇÃO e CURA.

ênfase é educar e apoiar as pessoas em todo processo de 
forma positiva e valorizando os benefícios da mudança 
no estilo de vida. Este método irá aproximar e gerar 
forte vínculo das pessoas ao Clube.
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Capítulo 3

Esta é a parte prática deste manual onde descreve em detalhes o esquema de como os Clubes Vida e Saúde são 
formados e desenvolvidos. Mas antes, vamos apresentar toda estrutura do Clube Vida e Saúde e a rede de apoio 
ao Clube local chamado: Corpo Vida e Saúde.

Como Criar um 
Clube Vida e Saúde

ESTRUTURA
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Como Criar um 
Clube Vida e Saúde

 COORDENAÇÃO DE SAÚDE E 
CORPO VIDA E SAÚDE

Coordenador de Saúde

É o profissional de Saúde escolhido por cada campo. 
Ele coordena o Corpo Vida e Saúde e apoia a criação 
e manutenção de Clubes a nível de Associação/Missão. 

Corpo Vida e Saúde

É uma rede de apoio ao Clube Vida e Saúde, compos-
ta por Profissionais de saúde, Acadêmicos de saúde, 
Facilitadores – conforme região/distrito ou local - com 
visão clara da mensagem de saúde.  Esses profissionais 
e acadêmicos são incentivados a participar do curso 
CEIFO Saúde para adquirir a formação de Facilitador.

O Corpo Vida e Saúde, é uma rede regional, distri-
tal ou local (conforme cada realidade), composta por 
profissionais de saúde adventistas, como também 
estudantes adventistas da área da saúde, bem como 
profissionais e estudantes não-adventistas que 
estejam interessados em trabalho voluntário. Além 
disso, podem também fazer parte pessoas sem formação 
específica na saúde, mas, que sejam Facilitadores Vida 
e Saúde – sendo Facilitador Diretor ou Facilitador 
Cooperador de um clube local. 

A formação deste corpo técnico, é importante para 
prestar assessoria aos Clubes,   que se dará mediante a 
liderança de um Coordenador de Saúde – Profissional 
de Saúde escolhido pela Associação/Missão, que elegerá 
o Corpo Vida e Saúde regional, distrital ou local. Logo, 
o Coordenador Vida e Saúde fará uma diligente busca, 
com apoio do pastoreio local, por profissionais de 

saúde nas igrejas e comunidades, tais como: médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, 
psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, 
nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacio-
nais e outros. Além desses, estudantes da área de 
saúde e leigos formados em Facilitadores.

 O Corpo Vida e Saúde, será então composto 
por essas pessoas, que terão como missão estabelecer 
a Obra Médico-Missionária por meio dos Clubes Vida 
e Saúde nas igrejas locais. Logo, este corpo estará apto 
para prestar apoio e orientação na formação de 
Clubes, bem como prestação de serviço especia-
lizado nos projetos e eventos dos Clubes, além de 
servir em qualquer dificuldade que a diretoria do 
Clube venha a ter.

Outra situação de apoio, será em caso de algum 
diretor de Clube, não se julgar em condições ou 
seguro para dirigir alguma atividade específica. Então, 
ele poderá entrar em contato com o Corpo Vida 
e Saúde da sua região ou distrito para solicitar 
orientação e ajuda. Assim, o Corpo Vida e Saúde 
poderá suprir o Clube com orientações, Wpalestras, 
atividades práticas ou assistenciais.
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A presença desse profissional qualificado, irá fortale-
cer a identidade do Clube como parte dessa grande rede 
de apoio, o Corpo Vida e Saúde. Ainda, irá transmitir 
confiança técnica, conhecimento do trabalho de outros 
Clubes e estímulo na própria determinação do diretor 
para seguir com confiança depois de todas as informa-
ções, seguras, recebidas pelo profissional. 

Sobre a participação voluntária de profissionais e 
estudantes não adventistas no trabalho do Corpo 
Vida e Saúde, com devido acompanhamento e orienta-
ção, será de grande benefício. Primeiramente, porque 
é uma contribuição de pessoas capacitadas com o 
trabalho do Clube e uma excelente forma de contato 
dessas pessoas com a nossa rede de assistência voluntá-
ria. E, especialmente, por ser uma grande oportunidade 
de conhecerem a mensagem adventista. 

Ressaltamos que a Coordenação de Saúde precisa 
garantir que esses profissionais e estudantes não 
adventistas se identifiquem com os princípios e a visão 
do Clube Vida e Saúde, e sejam orientados quanto às 
diretrizes deste manual.

EQUIPE DO CLUBE VIDA E SAÚDE

FACILITADORES

Os Facilitadores Vida e Saúde são profissionais 
de saúde e pessoas leigas que passam 
por um processo de capacitação 
no Estilo de Vida Adventista 
e certificação como Facili-
tador. 

O processo educacional das pessoas desejosas em 
trabalhar na Obra Médico-Missionária é importante 
para:

● Formar líderes de saúde capacitados;

● Oferecer apoio e orientações para sua própria
mudança no estilo de vida;

● Aprofundar a visão da mensagem de saúde
conforme os princípios bíblicos e do espírito de 
Profecia;

● Prover conhecimento para distinguir a
mensagem de saúde adventista de abordagens da 
medicina alternativa;

● Promover conhecimento técnico e científico na
área da saúde;

● Preparar líderes que sejam instrumentos de
mudança no estilo de vida em sua comunidade;

● Ensinar ferramentas de atuação para tornar o
trabalho intencional e assertivo.

Para ser um Facilitador Vida e Saúde o requisito 
básico é se identificar com a visão e o propósito do 
Clube Vida e Saúde, ser membro da IASD, ter o 
certificado de Facilitador Vida e Saúde promovido 
pelo departamento de Saúde da Associação/Missão 

(Processo detalhado de formação descrito 
abaixo: FASE I Como criar um clube).

Líderes com conheci-
mentos alinhados com a 
visão da Igreja Adventista.

38
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Áreas de atuação no 
Clube de um Facilitador:

Facilitador Diretor

O diretor do Clube será o líder de 
saúde, eleito no ano vigente, de cada 
igreja. Pode ser também, alguém da 
equipe de saúde, se indicado pela 
comissão da igreja em consulta ao 
líder de saúde, com intenção de que 
o trabalho seja feito em parceria, uma 
vez que o Clube Vida e Saúde não 
é um novo programa do departa-
mento de Saúde da IASD. 

Vivam aquilo que 
pregam.

Sejam catalizadores 
de mudanças.

 Multipliquem, sendo 
um movimento crescente 
e intencional.

O
QUE 
QUEREMOS  
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Podem ser diretores de Clubes, profissionais de 
saúde, profissionais de outras áreas, leigos interessados 
e capacitados na temática da saúde, que desejam apoiar 
outras pessoas na mudança do estilo de vida. 

A pessoa eleita para ser o diretor do Clube deve se 
tornar um Facilitador certificado, estar apto para 
liderar o Clube e para recrutar novas pessoas que estejam 
interessadas em se tornar Facilitador Cooperador ou 
Voluntário no Clube. 

Facilitador Cooperador

É todo aquele que deseja trabalhar na Obra Médico-
-Missionária fazendo parte da equipe do Clube Vida e
Saúde. O Facilitador cooperador pode exercer ativida-
des de responsabilidade a       nível de diretoria tais como,
diretor associado, tesouraria, secretaria, coordenação de
projetos ou outro tipo de trabalho nas frentes de ações
do clube. Podem ser futuros diretores do Clube Vida e
Saúde. São Facilitadores certificados.

VOLUNTÁRIOS NO CLUBE VIDA E 
SAÚDE

É toda pessoa que quer apoiar e ajudar o Clube, 
esporadicamente ou não, adventista ou não. Ainda não 
é um Facilitador Certificado, mas se identifica com os 
princípios e visão do Clube.

Facilitadores juntamente com os Voluntários 
formarão a equipe do Clube Vida e Saúde.

CLUBE VIDA E SAÚDE

É uma grande família formada por toda equipe de 
trabalho do Clube Vida e Saúde em todas as esferas e 
os participantes membros da igreja, amigos da igreja e 
pessoas da comunidade, ou seja, público em geral. 
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1. Interesse em abrir CVS

2. Ter clareza da Visão da mensagem de Saúde pelo CEIFO – SAÚDE.

3. Apresentar o projeto CVS para interessados (liderança da igreja e 
profissionais de saúde).

4.  Formar equipe e inscrever o máximo possível no CEIFO - SAÚDE

5. Realizar pesquisa das necessidades do público-alvo       (comunidade 
+ igreja).

6. Planejar com a equipe as ações -      Conforme recursos físico + 
humano.

7. Lançamento do CVS - Feira de saúde ou palestra.

8. Iniciar atividades com encontros frequentes - No primeiro dia 
realizar avaliação da saúde.

9. Encerramento do ciclo de encontros - No último dia reavaliar a 
saúde e comparar os resultados. Marque uma formatura ou comemoração 
com testemunhos dos participantes.

10. Agendar o início de um novo ciclo

10 PASSOS PARA O LÍDER DE SAÚDE ABRIR UM CLUBE



Manual Clube Vida e Saúde

42

I FASE PARA CRIAR UM CLUBE

REQUISITO NECESSÁRIO

Para o estabelecimento de um Clube Vida e 
Saúde, a condição básica é a recomendação da igreja 
local de uma pessoa para ser o diretor do Clube. Sendo 
o Líder de Saúde da igreja local ou alguém da
equipe do Departamento de Saúde da igreja, que
seja indicado.

A pessoa recomendada deve ter disposição em 
se capacitar para ser um Facilitador Vida e Saúde 
certificado e, então, se tornar o Diretor do Clube. Com 
essa única pessoa, sendo ela um Facilitador, o Clube já 
pode existir. 

Todavia, recomendamos que idealmente o Clube 
tenha no mínimo 3 pessoas certificadas como Facilita-
dores para compor a diretoria e a equipe do Clube. 
Pois, quanto mais facilitadores um Clube tiver, melhor 
o trabalho será desempenhado.

PROCESSO NA FORMAÇÃO DE 
FACILITADORES

Uma pessoa pode se tornar um Facilitador se:

1. For membro da Igreja Adventista do Sétimo
Dia.

2. Identificar-se com os princípios de saúde,
baseado nos 8 Remédios Naturais, em teoria e prática;

3. Possuir o desejo de sempre estar aprofundan-
do o conhecimento na área de prevenção da saúde.

4. Estudar os livros:

● “A Ciência do Bom Viver” de Ellen G. White

● “Ministério Médico-Missionário Urbano” de
Ellen G. White

5. Possuir o certificado do Curso CEIFO -
Saúde 

6. Assinar o termo de compromisso do facili-
tador Vida e Saúde junto ao Departamento de Saúde 
ou Coordenação de Saúde da Associação/Missão                
(Em anexo).

CLIQUE NA 
IMAGEM

CLIQUE NA 
IMAGEM

CLIQUE NA 
IMAGEM

CLIQUE AQUI

http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/A%20Ci%C3%AAncia%20do%20Bom%20Viver.pdf
https://drive.google.com/file/d/1T2ANmbatAWHs1zc5QpE3DwbmkrZIxyf4/view?usp=sharing
https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/ceifo-saude/P47937496T
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Logo após a assinatura do termo de compromisso 
do voluntário a Facilitador (com base nos requisitos 
gerais), o interessado será certificado como Facili-
tador Vida e Saúde (oferecido pela Associação/
Missão), que o torna apto para dirigir um Clube Vida e 
Saúde ou fazer parte da equipe que dirige as atividades 
do Clube.

O processo educacional sistemático desenvol-
vido será sempre promovido pelo Departamento de 
Saúde da Associação/Missão local sob apoio das Univer-
sidades Adventistas e      profissionais ou acadêmicos 
adventistas, com o propósito de aprimorar o padrão de 
qualificação dos Facilitadores. 

Os cursos de treinamento acontecerão todos os anos 
e oferecerão educação aprofundada dependendo da 
área de interesse e nível profissional do Facilitador. O 
objetivo é possibilitar o desenvolvimento de todos os 
Facilitadores através da obtenção de mais conheci-
mento teórico, bem como a aquisição de algumas 
técnicas práticas na área do estilo de vida saudável que 
os Campos Associação/Missão julguem necessários.

Os Facilitadores Vida e Saúde, devidamente certifi-
cados, conduzem e educam o seu time de voluntários 
ao entendimento dos princípios básicos do Clube Vida 
e Saúde e seus serviços. Os voluntários, aqueles que 
ainda não se tornaram um Facilitador, devem ser 
orientados que estudem este manual e se identifiquem 
com as orientações e visão do Clube. Isso unifica os 
propósitos da equipe. 

Além de uma visão unificada com os propósitos do 
clube, uma boa comunicação e orações sempre serão 
fortes aliados para fortalecer essa união. 

 EDUCAR, EDUCAR, EDUCAR...

É importante, durante todo o processo de formação 
do Clube, e de maneira permanente, que todos envolvi-
dos sejam estimulados a leitura e estudo (individual 
ou em grupo) dos livros do espírito de Profecia sobre 
saúde. 

Os mais importantes são: Medicina e Salvação, 
Ministério Médico Missionário Urbano, Conselhos 
Sobre Saúde, A Ciência do Bom Viver, Temperança e 
Conselhos Sobre o Regime Alimentar, todos da autora 
Ellen G. White. 

Sobre a bibliografia mencionada, sugerimos um 
programa de educação contínua desses livros. Que 
sejam lidos e interpretados em seus respectivos contex-
tos com espírito de oração. 

Certamente, não tem outra forma de estarmos 
devidamente preparados, a menos que seja, educar, 
educar, educar... e nas horas vagas nos educar um pouco 
mais. Este é um fator que determinará a qualidade do 
Clube Vida e Saúde e harmonia com os princípios da 
IASD.

O que Ellen White diz:

“Cumpre-nos educar-
-nos a nós mesmos, não 
somente em viver em 
harmonia com as leis de 
saúde, mas em ensinar a 
outros o melhor caminho”. 
CSS 449

CLIQUE NA 
IMAGEM

http://www.centrowhite.org.br/downloads/ebooks/
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 II. FASE PARA CRIAR UM CLUBE

Trabalho de preparação 

O primeiro passo é orar pedindo para que Deus lhe mostre sua posição nesta 
grande obra. Se você leu este manual até aqui, por certo, Deus tem um trabalho 
para fazer através de você.

  O segundo, é se preparar para ser um Facilitador Vida e Saúde, 
para estar apto a dirigir ou colaborar com o Clube Vida e Saúde.

Depois, ore para que Deus levante pessoas para fazer 
parte desta obra. Certamente, Ele está ansioso para atender 
o seu pedido. 

Então, realize uma busca ativa de pessoas e as convide para 
colaborarem com o Clube Vida e Saúde.

E, por fim, reúna essas pessoas que convidou para fazer 
parte da sua equipe, bem como profissionais de saúde da 
sua igreja e/ou região e apresente a ideia de iniciar um Clube 
Vida e Saúde. Reflitam em alguns textos do livro “Medicina 
e Salvação”, de Ellen White, e conte com aqueles que Deus 
escolheu e aceitaram o desafio de iniciar o Clube.

Sem dúvida, depois que iniciarem as atividades, em pouco 
tempo, terão experiências estimulantes para compartilhar com 
os novos interessados em ajudar o Clube. Isso trará grande 
motivação e interesse de mais pessoas para o envolvimento 
na missão de Curar e Salvar.
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Levantando necessidades e traçan-
do planos 

Tarefa para diretoria do clube: Primeiro faça um 
diagnóstico de campo. O diagnóstico é extremamente 
importante para o Clube que tem como objetivos servir 
a comunidade e ser relevante no contexto onde estão 
inseridos. 

Para isso, utilize estes passos:

1. Conheça a região onde seu clube está inserido.

2. Faça contato com o líder comunitário, gestor 
da unidade de saúde, prefeitura, secretaria de saúde... 
para saber quais são as maiores dificuldades de saúde, 
vulnerabilidades sociais ou pontos fortes que existem 
no bairro.

3. Converse com as pessoas que moram na locali-
dade e ouça quais são suas expectativas em relação à 
saúde, pergunte como é viver ali, quais necessidades que 
percebem etc.

4. Busque resultados de pesquisas do IBGE para 
conhecer o perfil econômico do seu bairro, perfil de 
idade, escolaridade etc.

Em cima desse levantamento prévio, reúna a equipe 
do Clube Vida e Saúde e juntos tracem um plano de 
trabalho.

Comecem respondendo as seguintes perguntas: 
Quem? O que será feito? Por que será feito? Como será 
feito? Onde será feito? Por quem será feito? Quanto 
custará? Quando será feito?

Essas são perguntas norteadoras utilizadas como 
ferramenta de gestão que irão ajudar na elaboração e 
execução do seu plano de ação.  

Agora, vamos compreender cada etapa da constru-
ção desse processo de levantamento de necessidades e 
realização do planejamento.

“Comecem respondendo 
as seguintes perguntas: 

Quem? 
O que será feito? 
Por que será feito? 
Como será feito? 
Onde será feito? 
Por quem será feito? 
Quanto custará?
Quando será feito?”
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1. QUEM?

 Essa  pergunta se refere à  definição do público-al-
vo, ou seja, quem serão os participantes do programa 
elaborado. 

Para definir o seu público-alvo, use como referência 
o público da localidade onde o seu Clube Vida e Saúde 
está inserido. 

Para responder essa pergunta busque informações 
com agentes comunitários de saúde da localidade, 
secretaria de saúde, comerciantes ou empresas da 
região que tenham algum negócio relacionado à saúde 
tipo restaurante, loja de produtos naturais, academias e 
outros.

Considere as características deste público:      quanti-
dade de pessoas, faixa etária, gênero, escolaridade, 
presença de doenças ou fatores de risco para doenças, 
pessoas em fases ou situações da vida que requeiram 
atenção especial, interesses, se já participaram de 
projetos semelhantes, se existe alguma resistência...

Por exemplo, um público-alvo pode ser:

a) crianças; adolescentes; jovens;

b) um grupo de risco na idade adulta; 

c) aposentados; idosos  

d) pessoas com alto número de fatores de risco para 
doenças do estilo de vida;

e) pessoas sofrendo de alguma doença relacionada ao 
estilo de vida, tipo: obesas ou acima do peso; colesterol 
elevado ou hipertensão;

f) todos aqueles que querem mudanças em seu estilo 
de vida;

g) pessoas que são solitárias;

h) homens de negócios que vivem sob estresse diário;

i) pessoas mentalmente exaustas; 

j) gestantes; mães;

k) sedentários;

l) esportistas;

m) fumantes;

n) outros.

Estabeleça um objetivo claro e bem definido 
para o público escolhido, sem conflitar com a visão e o 
propósito do Clube Vida e Saúde. 

Por exemplo: “Programa _______________, com 
objetivo de prevenir e controlar comportamentos 
de risco e hábitos, que podem levar ao aumento da 
ocorrência de fatores de risco ou doenças do estilo 
de vida de ___________ (Público-alvo). Também, 
aumentar significativamente fatores que apoiam a ótima 
saúde desses indivíduos.”

CONTATOS:   Líder comunitário, gestor da unidade 
de saúde, prefeitura para saber quais as dificuldades 
de saúde, vulnerabilidades sociais ou pontos fortes 
que existem no bairro 

COMUNIDADE:   Conversar com as pessoas que 
moram na localidade e ouvir quais expectativas em 
relação a saúde e necessidades que percebem.

PESQUISA:   Resultados de pesquisas do IBGE para 
conhecer o perfil econômico do seu bairro, perfil de 
idade, escolaridade...

PÚBLICO INTERNO:   Aplicar questionário para 
os membros da igreja para busca de necessidades

DIAGNÓSTICO DE 
CAMPO

QUEM?
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QUEM?

2. O QUE SERÁ FEITO?
Esse é o pilar de levantamento das necessidades e 

compreender, minuciosamente o que o meu público-al-
vo precisa, é extremamente importante para a relevância 
e o sucesso do projeto. 

Nesse sentido, a equipe precisa se perguntar: Que 
problema ou necessidade existe para ser solucionada do 
meu público-alvo?

Uma vez levantadas       as necessidades, considerem 
dois pontos importantes: 

● Qual a prioridade dessas necessidades?

● Quais as condições da equipe em atendê-las?

Por exemplo, o público-alvo tem duas necessidades 
prioritárias que seriam: apoio em relação à saúde  
emocional e à prática regular de exercício físico. 
Porém, o Clube Vida e Saúde, a princípio, não tem 
profissionais para oferecer apoio à saúde mental, mas 
conta com o apoio de um educador, de maneira que já 
podem começar um grupo de atividade física. Assim, 
optem por começar pelo grupo de exercício físico 
regular. 

No entanto, aproveitem para convidar as pessoas 
com problemas emocionais para participarem do grupo 
de atividade, afinal exercício também é benéfico para 
pessoas com problemas emocionais. Enquanto isso, 
planeje e prepare um grupo de apoio à saúde mental.

Em suma, ao planejar as atividades do Clube equalize:

Necessidade + Recursos Físico + Recurso 
Humano = Clube Vida e Saúde

O Clube pode começar pequeno, isto é, com apenas 
um projeto escolhido conforme as necessidades 
levantadas. Mas, à medida que esses projetos forem se 
estruturando, procure o clube avançar na abertura de 
outros projetos que também são importantes para a 
igreja e comunidade local. Então, amplie as ativida-
des conforme os recursos físico e humano do seu 
Clube.

Sem dúvida, para cada público-alvo escolhido existi-
rá uma grande variedade de necessidades. Então, para 
solucionar mais problemas e atender ao maior número 
de pessoas possíveis, será necessário que, ao longo do 
tempo, diferentes projetos estejam em plena atuação 
no seu Clube Vida e Saúde. Para tal atendimento, você 
precisará de uma equipe engajada com os projetos.

Por certo, se o Clube Vida e Saúde começar com 
um ou poucos projetos, que forem consistentes e 
de qualidade, com o tempo vários projetos estarão 
plenamente funcionando. 

Possivelmente, surgirão mais voluntários desejosos 
em colaborar, ao observarem o trabalho do Clube e 
os resultados alcançados na comunidade e na vida dos 
participantes. 

O QUE SERÁ FEITO?
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3. POR QUE SERÁ FEITO?

Qual a importância da realização do projeto escolhido? Essa é a etapa que 
permitirá identificar sua relevância e prioridade.

Bom, para esta pergunta as respostas poderão ser diversas. Porém, é de 
extrema importância responder mediante aspectos físico e espiritual. 

Lembre: os projetos do Clube Vida e Saúde sempre devem ser planejados 
pelas razões de Curar e Salvar. 

Agora a equipe irá determinar os meios para atingir o objetivo proposto. Existe um espaço livre para a imagina-
ção ao trabalhar nos objetivos para cada Clube Vida e Saúde. Muitas vezes, é possível combinar vários meios e 
caminhos diferentes para chegar ao mesmo fim. Ou começar por aqueles que são prioridade para o seu público-
-alvo.

CURAR  e  SALVAR
4. COMO SERÁ FEITO?

DIFERENTES POSSIBILIDADES PARA TRABALHAR
Projetos que podem ser desenvolvidos no Clube Vida e Saúde:

1) Grupo de Oração pela Cura. 

2) Escola de Culinária Vida e Saúde. 

3) Mexa-se Vida e Saúde (Exercício Físico). 

4) Clube de Perda de Peso (foco na mudança de 
hábitos alimentares e promoção do exercício).

5) Curso como Deixar de Fumar/Respire Livre.

6) Programa 8 Remédios Naturais demonstrado 
de maneira prática.     

7) Ministério de Recuperação de pessoas com 
dependência.     

8) Curso de Tratamento Naturais de maneira 
prática.

9) Grupo de apoio à Saúde Mental (Prevenção, 
tratamento, sentido da vida).     

10) Escola de Jardinagem. 

11) Grupo de musicoterapia. 

12) Grupo de atividades manuais para apoio social 
e emocional.

13) Curso de técnicas de massagem.     

14) Curso prático sobre como melhorar relaciona-
mentos.     

15) Sala do chá de ervas com vídeos sobre saúde 
para assistir.     

16) Clubinho Vida e Saúde (para os filhos de pais 
que participam do Clube).     

17) Futebol de domingo ou outros esportes (foco 
no exercício, saúde e relacionamentos).     

18) Competição com os participantes do Clube 
Vida e Saúde: “Vou tomar minha saúde em minhas 
próprias mãos”, “melhor prato saudável” etc
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Eventos que podem ser promovidos pelo Clube:

Palestras de saúde – Com presença de algum convidado 
especial.

Feira Vida e Saúde. 

Maratona Vida e Saúde.

Retiro Vida e Saúde (final de semana com um ou vários 
clubes juntos).     

Acampamento Vida e Saúde (duração de mais dias).     

Eventos em conjunto com a Secretaria       de Saúde da 
Cidade.      

Dias Especiais, tais como: Avaliação da Saúde, 
Eventos Humanitários, Dia das Crianças, Dia das Mães, 
Concertos, Programa de Natal com degustação saudável e 
atmosfera espiritual      etc.

Temas e outras ideias interessantes:

1) Palestra sobre educação na área de fisiologia para 
melhorar o entendimento das conexões entre causa e 
efeito.     

2) Palestra sobre como evitar doenças de estilo de 
vida (causa e prevenção);

3) Palestra sobre a teoria da nutrição.     

4) Seminário antiestresse para profissionais (contem-
plando as áreas de negócios, família e tempo livre).     

5) Seminário antiestresse para pessoas comuns 
(eventos comuns da vida).

6) Seminário Família Feliz.     

7) Caminhada com o Clube em meio à natureza 
(lazer).     

8) Passeios com o Clube (Piquenique, dia de lazer 
num local agradável      etc.).

9) Permuta de palestrantes entre os Clubes Vida e 
Saúde da região.     

A diretoria do Clube Vida e Saúde sabe onde estão seus 
pontos fortes, então, deve ajustar toda a programação de 
maneira adequada à sua realidade. Sempre tentem focar 
em atividades para as quais tenham pessoas qualificadas 
à disposição. Visto que, certas áreas devem ser apresenta-
das exclusivamente por um profissional especializado. Por 
exemplo, aulas sobre terapias naturais.
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Como são as reuniões dos Clubes 
Vida e Saúde?

As reuniões regulares do Clube, são encontros 
frequentes com os participantes para apresentação e 
conhecimento de um determinado ciclo de aprendi-
zado, ou seja, uma  sequência de temas de um determi-
nado assunto – Ex: “Como viver mais saudável” ou 
“Medida certa” (clube de perder peso). O ciclo de 
aprendizado terá começo, meio e fim e de preferência 
a duração de um semestre. O ciclo pode ser repetido 
no semestre seguinte ou iniciado um novo ciclo com 
um tema diferente – Ex: “Curso como parar de fumar 
- Respire Livre” ou “Como superar problemas emocio-
nais”

Os encontros podem ser semanais ou quinzenais. 
O que deve ser definido conforme a disponibilidade de 
atendimento da equipe. 

Sobre a estrutura dos encontros pode ser diferente 
entre os Clubes pois, o planejamento dependerá de 
alguns fatores tais como: necessidades particulares e 
anseios dos participantes, especializações dos palestran-
tes e habilidades técnicas  da equipe.  Todavia, apresen-
tamos a seguir algumas orientações sobre como   podem   
funcionar os encontros.

NOS ENCONTROS REGULARES PROCURE:

● Organizar o ambiente em formato de círculo, 
de modo que todos os participantes possam se ver, 
favorecendo a conexão entre eles;

● Oferecer conteúdos voltados para práticas de 
mudança no estilo de vida;

● Preparar aulas dinâmicas que incentivem o 
aprendizado e a aplicação;

● Focar nos Oito remédios da natureza.

A duração do encontro não deve ser superior a 
uma hora e meia - além deste tempo corre-se o risco 
de ficar cansativo e fora da possibilidade dos participan-
tes incluírem na sua agenda pessoal. 

ESTRUTURA SUGESTIVA:

Boas-vindas e apresentação;     

Interação social - músicas ou conversa entre os 
participantes (5 minutos);

Breve leitura da Bíblia ou meditação e oração (5 
min);

Apresentação teórica e perguntas  (15 a 20 min);

Demonstrações práticas     (15 a 20 min);

Juice Break - Degustação de alimentos e conversa 
amigável (15 min);

Motivação e apoio - troca de experiências (15 a 25 
min);

Oração. 

Total: 90 min.

As atividades fundamentais estão em negrito, as 
outras podem ser consideradas de apoio.

Como mencionado, a estrutura da reunião regular 
do Clube pode ser adaptada. Mas sobre a perspectiva 
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do modelo apresentado, explicamos a seguir cada 
momento:

Interação social - É um momento para cantar 
músicas favoritas do grupo ou para uma breve conversa. 
Quando o grupo é novo pode ser feito alguma dinâmica 
com intenção de se conhecerem.

Parte teórica – É quando acontece a apresentação de 
conteúdos, seminário ou meditação. Reserve um espaço 
para perguntas e dúvidas sobre o tema apresentado. 

Parte prática – Esse momento vai depender do foco 
do programa - escola de culinária, exercício, demons-
tração prática de massagem ou tratamentos naturais, 
dinâmica em grupo etc. 

Juice Break – Essa é a hora de dar uma pausa       
para um lanchinho. Ofereça uma refeição saudável de 
cortesia, pode ser a degustação das receitas demonstra-
das (caso seja aula de culinária) ou chás de ervas. Esse 
é um momento que favorece a maior interação entre o 
grupo, descontração e preparo para o momento seguin-
te. 

Motivação e apoio - Será dedicado à discussão do 
assunto do encontro em que cada pessoa pode estar 
livre para apresentar suas dificuldades ou formas que 
encontrou para praticar o tema. Esse é um espaço 
importante, onde o grupo também terá oportunidade 
de oferecer apoio mútuo. Neste momento, pode ser 
dado orientações quanto a “tarefa de casa”, desafios 
da semana, comentários bem-humorados, dicas etc. 
Essa parte do encontro mostra para o Facilitador as 
reais necessidades, dificuldades e amadurecimento dos 

participantes quanto aos assuntos trabalhados. 

Oração - Encerre com uma oração pedindo ajuda a 
Deus pelos desafios encontrados por cada um e gratidão 
pelas conquistas.

Ao final da parte oficial do encontro, os participantes 
devem ser convidados para a próxima reunião e deve-se 
oferecer a eles a oportunidade de dialogar mais e criarem 
laços. Neste momento, você pode falar sobre alguma 
atividade que possa ser de interesse do grupo, tipo: 
Pequeno grupo do Clube, ações voluntárias, passeio, 
domingo de lazer, entre outros. 

Deixe o grupo à vontade para mais um tempo 
de conversa. Essa será mais uma oportunidade para 
criarem e fortalecerem o vínculo. 

Em momentos distintos, podem ser acrescentados 
outros tipos de atividades as reuniões do Clube, por 
exemplo a realização de testes e avaliações de saúde, 
venda de literatura sobre saúde, competições, exibições 
de criatividade, passeios saudáveis, dias esportivos, 
coleta de doações para entidades carentes, maratona, 
palestra com convidado especial, Feiras Vida e Saúde, 
Cursos, Dias especiais como: Musical no Dia das Mães, 
jantar natalino, etc. 

Em relação aos “dias especiais”, quando adiciona-
dos à programação, eles podem tornar ainda mais 
interessantes os encontros regulares do Clube. 
Além disso, a primeira e a última reunião podem ser um 
pouco “diferentes” – Por exemplo, para iniciar o ciclo 
de atividades, pode ser feito o lançamento do Clube 
numa Feira Vida e Saúde ou o convite para alguém em 
especial, para falar no primeiro encontro. No encerra-
mento pode-se adicionar um evento incomum, como 
um passeio, almoço ou jantar de confraternização, retiro 
ou acampamento.
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O logotipo do Clube e alguns projetos estão disponí-
veis para baixar:

● Logotipo Clube Vida e Saúde

● Logotipo Cozinha Vida e Saúde

● Logotipo Mexa-se Vida e Saúde

● Logotipo Feira Vida e Saúde

3. Materiais para apresentações

Hoje em dia, não há falta de materiais acessíveis 
através de sites, plataformas digitais e literatura da igreja. 

● Link de drive com todos materiais para 
implantação dos Clubes Vida e Saúde: 

Links importantes para pesquisa da IASD:

RECURSOS DE APOIO ADICIONAIS

1. Recursos técnicos

Visando ser mais eficiente, considerando certas 
expectativas no padrão de apresentação da informação, 
é apropriado usar recursos audiovisuais, tipo: 

− Projetor de vídeo ou TV (esse recurso aumenta 
a probabilidade de recordarem a informação ao ser 
visualizada);

− Notebook (para apresentar as aulas e outras 
atividades);

− Som (música de fundo antes do início das 
reuniões e para uso em partes específicas).

2. Logotipo e promoção

Todos os Clubes Vida e Saúde devem usar o logotipo 
unificado.       

Será usado o logotipo padrão do Clube Vida e 
Saúde em:

● Todas as formas de divulgação: banners, 
cartazes, panfletos, convites pessoais quer sejam na 
forma impressa ou virtual; 

● Peças de vestuário promocional ou da equipe, 
tais como: camiseta, avental, jaleco, colete e outros;

● Materiais promocionais e brindes.

CLIQUE NAS 
IMAGENS PARA 
ACESSAR

CLIQUE NAS 
IMAGENS PARA 
ACESSAR

● Departamento de 
Saúde - DSA

● Portal Quero Vida 
e Saúde - DSA

● Revista Vida e Saúde CPB

https://www.lingoapp.com/31769/a/7eA9G8?asset_token=HeNHIccLJw4QAUxuUHqFOeCUtuBRPtLT6FhxRQHl_Ts&v=0
https://www.lingoapp.com/31769/a/5K1MzD?asset_token=H-DT6abuqdTUt_wEQrDZz4tsJvFxFee0mCuKTw8Dpe4&v=0
https://www.lingoapp.com/31769/a/gzm6KK?asset_token=O_FGsSvBtGxUXyaZXTWw_kQCGWCxXCPK6gDp8FANrqA&v=0
https://www.lingoapp.com/31769/a/YxgGk3?asset_token=qt67Y0N9VlFWTlfVA_oI_0kT-ExHFt5MI4UkFMm8cZE&v=0
https://drive.google.com/drive/folders/1vz7McKaKZCCpMr-jm7OZLKwapNtuIjhw
https://www.adventistas.org/pt/saude/
https://querovidaesaude.com/
https://www.revistavidaesaude.com.br/home/
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 ● Centro de pesquisas Ellen G. White UNASP

É de suma importância, ao utilizar outras fontes 
(populares, científicas, internet etc.), que haja uma 
minuciosa avaliação do conteúdo. As informações 
devem afirmar ou complementar a nossa filosofia 
de saúde. Sem dúvida, encontraremos artigos sobre 
várias razões para comer carne, sobre os benefícios do 
uso do café ou sobre os inúmeros efeitos positivos do 
álcool para o coração.

Dessa forma, os Clubes Vida e Saúde precisam atentar 
para os materiais, publicações cultas e fontes científicas, 
que confirmem os princípios de saúde adotados 
pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme 
a recomendação Bíblica e os escritos do Espírito de 
Profecia, cujas conclusões vitalizam a saúde, ao invés de 
enfraquecê-la e torná-la propensa a vícios. 

Caso um Facilitador ou palestrante necessite de 
assistência ou conselho sobre materiais ou perguntas 
controversas, podem recorrer ao Coordenador de 
Saúde da Associação/Missão ou ao Corpo Vida e Saúde 
do Distrito/região. O Corpo Vida e Saúde formado 
por profissionais de saúde irá avaliar a informação 
enviada e prestar toda a assistência necessária.

CLIQUE NAS 
IMAGENS PARA 
ACESSAR

  ● Canal do YouTube 
Vida e Saúde Novo Tempo

● Canal do 
YouTube Feliz 7 Saúde

 Links importantes sobre Promoção da Saúde e 
Prevenção de Riscos e Doenças: 

● Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição 

● Biblioteca Virtual 
em Saúde 

● Carta de Ottawa 

 ● O r g a n i z a ç ã o 
Pan-Americana de Saúde 

● Centro de Estudos 
do Laboratório de Aptidão 
Física de São Caetano do 
Sul (Celafiscs)

● Ministério da Saúde 

● Portal Saúde Brasil

 ● Política Nacional de Promoção da Saúde

● World Health Organization (WHO) 

http://www.centrowhite.org.br/downloads/ebooks/
https://www.youtube.com/user/VidaeSaudeNT
https://www.youtube.com/c/Feliz7Sa%C3%BAde
http://www.asbran.org.br/
https://bvsalud.org/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf
http://www.opas.org.br/
http://www.celafiscs.org.br/
https://www.gov.br/saude/pt-br
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf
http://www.who.int/en/
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5. ONDE SERÁ FEITO?
Se perguntem que tipo de local e espaço físico será 

necessário para as reuniões regulares do Clube e 
outros projetos a serem realizados.

Muitos “pulam” esta etapa, porque consideram que 
o local sempre será na igreja. Mas, essa é uma fase 
importante para determinar a abrangência de atendi-
mento do projeto. 

Sendo assim, questione e avalie os critérios necessá-
rios para o local das atividades:

A igreja tem a estrutura ou espaço necessário? 
Precisamos providenciar, criar ou contratar/emprestar 
outra estrutura?

Será necessário um local aberto? Para uso deste local 
aberto, caso seja público (parque, rua de lazer, praça), 
precisamos de autorização? 

Será necessário um auditório? Ou sala? Que tipo de 
recursos serão necessários (mídias de som ou imagem, 
cadeiras) neste espaço? 

É necessário      uma cozinha? Quais utensílios e 
eletrodomésticos serão necessários?

Tem alguém da equipe que, dentro da sua influência 
e rede de contatos, poderia ajudar a providenciar essas 
necessidades? 

Procure avaliar cada pergunta conforme o tipo de 
projeto e então providencie autorizações e reservas 
destes espaços com antecedência.

Ideias de onde conseguir uma sala 
para os encontros

Para encontrar uma sala de reuniões, gratuita ou 
alugada, considere as seguintes opções:

−  Prefeitura (anfiteatro, pequeno auditório, sala de 
clube, sala de estar de algum prédio público etc.);

−  Escolas (sala de aula, quadras);

− Clubes, academia (apenas para exercícios);

− Bibliotecas (auditórios, área de estudos);

− Casa da Cultura (sala social, salão de reuniões, 
sala de clube);

− Hotéis (restaurante, salão de eventos);

− Casa de menores 

− Asilos 

− Igrejas (salas que pertençam à igreja, pátio, 
cozinha);

− Empresas – prédios administrativos (salas de 
reunião);

− Lojas de alimentos naturais;

− Restaurantes;

− Parque, rua, praça ou praia (atividades ao ar 
livre)

− Outros.

Em casos onde o espaço precisará ser alugado, realize 
o contrato de locação, assinado por ambas as partes. 
Para espaços doados, não é obrigatório, mas para evitar 
transtornos é aconselhado também a realização de 
um acordo, por escrito e assinado, que traga de forma 
detalhada as recomendações de uso do espaço, do tipo: 
dias de uso, horários, responsabilidade da limpeza, 
reposição de materiais e reparos em caso de danos pelo 
Clube, aviso prévio se o local for estar ocupado ou que 
não estará mais disponível ao Clube Vida e Saúde e 
outras questões pertinentes.
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6. POR QUEM SERÁ FEITO?
Considerem quem será o responsável direto pelo 

projeto, além disso quem poderá colaborar. 

Nesta etapa, vale organizar a equipe conforme suas 
habilidades pessoais e necessidades peculiares para cada 
projeto.

Avalie também a necessidade de profissionais especia-
lizados na área do projeto a ser implementado e quantas 
pessoas colaboradoras ou voluntárias precisam para o 
atendimento dos participantes do específico trabalho 
idealizado.

Definindo as habilidades dos membros da 
Equipe Vida e Saúde

O diretor(a) do Clube Vida e Saúde precisa avaliar as 
habilidades bem como, as possibilidades de contribui-
ção pessoal, conforme área de interesse e disponibilida-
de de tempo de cada membro da equipe para realizar o 
trabalho no Clube. 

Especialidades e habilidades úteis no Clube:

- Abordar pessoas;

- Gerenciar, liderar e coordenar;

- Comunicação;

- Falar em público;

- Dar palestras sobre saúde;

- Ensinar técnicas de tratamentos naturais;

- Ensinar culinária saudável;

- Empatia;

- Atitudes equilibradas e de tolerância;

- Habilidade de se apresentar de maneira agradável e 
aprazível;

- Motivar, encorajar e ser simpático;

- Liderar discussões de um modo interativo;

- Ser amigável e comunicativo;

- Atitude criativa e inovativa juntamente com a habili-
dade de enxergar longe;

- Unir as pessoas e mediar conflitos;

- Oferecer apoio emocional;

- Tocar um instrumento musical ou cantar;

- Habilidades técnicas e computacionais;

- Gerenciar redes sociais;

- Produzir imagens, vídeos e outros materiais de 
divulgação;

- Habilidade fotográfica, para registro e arquivo dos 
acontecimentos;

- Técnicas de promoção, divulgação, escrita de artigos;

- Contatos com a cidade, escritórios, médicos, 
prefeitura, órgãos governamentais, instituições, escolas, 
convênios de saúde, hospitais...;

- Habilidade de ajudar em tarefas (assistência, 
limpeza, ajuda com preparativos, compra de materiais 
necessários, motorista, ajuda no arranjo dos móveis ou 
que esteja preparado para substituir alguém);

- Fazer registros, planilhas de controle de presença ou 
de dados dos participantes;

- Fazer contato com as pessoas que deixaram de 
participar no Clube;

- Dar estudos bíblicos;

- Orar por pessoas enfermas;

- Coordenar atividades esportivas;

- Dirigir um grupo de exercício físico (por ex. 
caminhada, corrida, ciclismo);

- Outras especializações em particular, dependen-
do da área de interesse. Por exemplo: habilidade de 
liderar cursos de culinária ou exercícios, especialista 
para apresentar de maneira prática alguns dos métodos 
naturais de tratamento ou fazer apresentações sobre 
tópicos de psicologia e saúde mental;

- Outros (descritos pela pelo próprio membro da 
equipe ou voluntário).
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Na primeira reunião com a diretoria do Clube e 
voluntários, ofereça o formulário com as habilidades 
descritas acima (modelo em anexo). Cada pessoa da 
equipe deve assinalar suas habilidades e principais áreas 
de interesse. Também é importante que descrevam a 
profissão e área de especialização em particular, bem 
como, outras áreas de interesse e habilidades pessoais 
não listados acima. 

Depois que cada membro da diretoria do Clube, 
assinalar as habilidades que os correspondem, 
você terá em mãos informações importantes, pois, o 
conhecimento adquirido nesta pesquisa irá orientar a 
distribuição das responsabilidades de cada colaborador 
do Clube. 

Outra possibilidade nesta pesquisa, é considerar o 
ponto forte e fraco de cada membro para tornar ainda 
mais assertivo o seu campo de atuação no Clube.

Para isso, formule a pesquisa de habilidades, caracte-
rizando cada habilidade em ausente, fraco e forte.  A 
pessoa irá marcar nas habilidades como se conside-
ra: ausente, forte, fraco - porém que são importantes 
para ela e necessitam ser aprimoradas. 

Dessa forma, cada membro pode concentrar-se no 
que são bons, o que irá fortalecer o time. Ao mesmo 
tempo, a pessoa pode trabalhar para se aprimorar 
naquelas habilidades e áreas que são importantes para 
o trabalho do Clube.  

É natural que muitos encontrem várias habilidades 
na lista, nas quais são fortes e bons. Esses podem ser 

de grande contribuição a equipe, já que são experien-
tes e, desta forma, podem cobrir várias áreas. Então, 
procure responsabilizar essas pessoas para tarefas mais 
importantes do que responsabilizar outras pessoas que 
podem não ter o talento ou compromisso necessário. 

Muitas vezes, as habilidades podem ser cumulativas. 
Um Facilitador por exemplo, pode ter habilidades de 
coordenação, saber como motivar e tocar violão. Do 
mesmo modo, um Voluntário pode ter habilidade de 
liderar as discussões de um tema e coordenar um grupo 
de caminhada.

Entretanto, destacamos que, de acordo com o 
cronograma, as tarefas individuais devem ser divididas 
de forma que todos sejam envolvidos, mas não sejam 
sobrecarregados. 

Nesse sentido, todos devem ter o interesse de juntos 
atingir o mesmo objetivo. Para tanto, cada parte do 
trabalho é de igual importância. 

Outro ponto importante, é que os membros da equipe 
declarem, precisamente, quanto tempo – mínimo 
e máximo – estão dispostos a dedicar a este serviço 
durante a semana. Determine o dia específico (ou dias) 
que acontecerá os encontros do Clube, ajustando a data 
e horário que seja mais conveniente a todos. 

Logo, as atividades do Clube devem se tornar uma 
prioridade para cada membro da equipe. Se não for 
assim, faltas numerosas podem ocorrer à medida que 
interesses ou novos compromissos tomem lugar de 
prioridade, ao invés      do compromisso com o Clube. O 
constante desfalque do time coloca em risco a qualidade 
e o andamento do programa. Por isso, é importante que 
os membros da equipe comuniquem, o mais brevemente 
possível, a necessidade de ausência para que os devidos 
ajustes possam ser providenciados. 

Lembre-se o trabalho é voluntá-
rio, porém, uma vez assumido, 
torna-se responsabilidade
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Facilitadores Vida e Saúde e 
palestrantes

O programa deve ser desenvolvido pelos Facilitado-
res Vida e Saúde certificados e pertencentes ao Clube      
que, de preferência, vivam em regiões próximas ao 
Clube. 

Ocasionalmente, algum palestrante especial pode 
ser convidado, como por exemplo: no início ou ao 
final de um ciclo do Clube, aniversário do Clube etc. 
Também é possível convidar profissionais experientes 
para que apresentem um assunto específico. Por isso, 
como forma de organização, é necessário contatar 
todos os palestrantes com antecedência e combinar a 
data e tópico de apresentação, conforme cronograma, 
antes que o planejamento final seja aprovado.

Convite para palestrantes externos

Para instruções de aulas específicas, dentro dos 
projetos, busque profissionais da área. Há muitos 
lugares para encontrar oradores. Comece buscando no 
Corpo Vida e Saúde do seu distrito ou região, depois 
na sua igreja ou comunidade local, como médicos, 

enfermeiros, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, 
psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais 
ou pessoas que tenham experiências para compartilhar, 
todos são excelentes opções. 

Naturalmente, assegure-se de que os palestrantes 
convidados não entrarão em conflito com os princí-
pios adventistas, defendidos pelo Clube Vida e Saúde. 
Logo, o diretor do Clube deve estabelecer contato e 
orientar o convidado acerca do objetivo da palestra, 
o público a ser atendido, os limites da sua atuação, 
o foco de interesse daquele momento etc. Mesmo 
quando outra pessoa da equipe tenha feito o convite, é 
responsabilidade do diretor do Clube dar essa assesso-
ria, especialmente se o convidado não tiver nenhuma 
ligação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Prevenir 
contratempos é sempre melhor do que remediar.

Outra opção para apresentação de aulas e conteúdos 
teóricos, seria buscar por vídeos do tema em pauta que 
já estão gravados, consulte as fontes sugeridas logo 
acima, no tópico: materiais para apresentações. 

Outras fontes, considere se o conteúdo tem harmonia 
com os princípios do Clube Vida e Saúde. 
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7. QUANTO CUSTARÁ?

Será necessário recursos materiais para execução do projeto? Onde 
podemos providenciar tais recursos?

Certamente, isso vai variar entre os projetos. Alguns não terão custo 
algum, enquanto outros serão necessários que se providencie materiais 
para que funcionem. Então, a equipe precisa realizar um orçamento 
realista e praticável. 

Um orçamento preliminar pode ser criado com base no seguinte 
plano:

● Materiais para programas específicos (papel, 
caneta, cópias de receitas etc). 

● Custos fixos e condições planejadas (aluguel de 
sala, academia, despesas de transporte dos palestrantes).     

● Custos variantes (degustação nos encontros, 
impressão dos materiais, brindes para sorteios, presente 

para palestrantes, outras despesas adicionais).

● Aquisição de materiais permanen-
tes (mesas, cadeiras, som, computador, 

materiais para ginástica, balança comum 
ou de bioimpedância, aparelho de 
verificar pressão, fita métrica, maca 

para massagem, decoração da 
sala do clube com banner ou 

plotagem na parede).

Após a contabilização total 
dos custos necessários, confira 
o capital que o Clube já dispõe 
e a quantia prometida por 

colaboradores, seja em forma 
de dinheiro ou materiais. Caso seja 

necessário, investigue outras fontes 
financeiras.

Para isso, é importante uma previsão 
anual detalhada dos custos de cada projeto do 

Clube previamente.
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Se você planeja pedir apoio para algumas organiza-
ções, é aconselhável calcular o orçamento com bastante 
antecedência como, por exemplo, no final do ano para 
o ano seguinte para que possam apresentar o projeto e 
os seus devidos custos.

Outra fonte de recursos  pode ser do próprio departa-
mento de saúde da igreja. Apresente o planejamento 
detalhado dos investimentos e despesas do Clube Vida 
e Saúde para a comissão da igreja local e solicite aprova-
ção. Dessa forma, poderá ser avaliado a possibilidade de 
que ofertas sejam direcionadas aos projetos do Clube. 

Sobre as finanças do Clube, um ponto de extrema 
importância, é que a tesouraria do Clube no decorrer do 
ano e das atividades necessariamente precisa realizar a 
prestação de contas à tesouraria da igreja local. 

Onde conseguir dinheiro para as atividades do 
Clube Vida e Saúde:

● Do orçamento disponível no departamento de 
saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia (o orçamen-
to precisa estar concluído no final do ano anterior e 
apresentado para avaliação).     

● Organizações de doação, patrocínios presen-
teados por empresários locais, instituições, produtos 
doados pelas lojas de alimentos saudáveis da região, 
doações privadas de pessoas (por exemplo: membros 
da igreja, liderança e participantes dos clubes de saúde).

● Taxa de inscrição de cada aluno. Pode-se calcular 
os custos de determinada atividade e ratear as despesas 
entre todos os participantes, assim cada pessoa paga 
um pequeno valor de acordo com a complexidade do 
projeto e os materiais que serão utilizados.
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8. QUANDO SERÁ FEITO?

O Clube Vida e Saúde ganha uma meta a se alcançar 
assim que se determinam os projetos que serão 
implementados. 

Portanto, nesta etapa definam quando o projeto irá 
iniciar e a partir disso, determine o cronograma de ações 
que antecedem ao início regular das atividades. 

Também considerem qual será a regularidade, dias da 
semana e datas dos encontros.

 Chegamos, então, numa etapa fundamental que 
é o planejamento anual e semestral de todas as 
atividades do Clube. Esse planejamento deve estar 
descrito para que todos, facilitadores, voluntários e 
demais colaboradores da equipe, possam planejar sua 
atuação como responsável para ministrar as atividades 
do projeto, bem como os convidados para participarem 
das atividades do Clube.  

Planejamento

Todos os anos, seja ou não fácil e agradável, a direto-
ria do Clube terá que preparar o planejamento anual e 
programação das atividades. Planeje uma reunião com 
toda diretoria do Clube para elaborarem juntos um 
plano de trabalho geral anual e um minucioso plano 
semestral.

VISÃO GERAL

Previamente à reunião de planejamento com a 
equipe, o diretor do Clube deve unificar num calendário 
esboço, as atividades promovidas pela Divisão, União, 
Associação/Missão e igreja local. 

Em geral, as atividades a nível de Divisão e União 
incluem evangelismos, Dia Mundial dos Aventureiros e 
Desbravadores, Impacto Esperança e algum encontro 
de líderes ou treinamento geral.

Quase 100% das reuniões com líderes, cursos, 
concílios ou convenções, são realizadas pela Associa-
ção/ Missão. Inclua no seu calendário as datas de treina-

mentos de saúde para que a diretoria esteja disponível 
para participar.

Em relação ao programa anual da igreja local, não 
precisamos incluir no esboço todas as datas do calendá-
rio geral da igreja: anote a princípio apenas eventos e 
atividades que possam interferir no programa do Clube 
e aquelas que o Clube irá se envolver e colaborar. 

Logo, mesmo os compromissos considerados 
“obrigatórios” pela liderança geral da igreja, só irão 
aparecer no planejamento do Clube Vida e Saúde, se o 
Clube tiver participação ou se for afetar diretamente o 
seu planejamento. 

Existe uma quantidade e diversidade de reuniões, 
promoções, compromissos numa típica igreja adventis-
ta, que variam muito de um lugar para outro. Logo, o 
diretor do Clube precisará ter bom senso e uma direta 
comunicação com o pastor, demais departamentos da 
igreja, diretoria do Clube e até mesmo com os partici-
pantes para o ajuste das datas. 

Só para ilustrar, se o Clube planeja um retiro na 
mesma data do encontro de casais e, muitas pessoas da 
equipe e participantes do Clube estão envolvidas neste 
evento, será necessário avaliar uma outra opção de data. 
Mas, se a data coincidir com algum evento que não seja 
do mesmo público, a data poderá ser mantida.

Por isso, aconselhamos que o planejamento anual 
comece a ser elaborado no final do ano anterior. Quanto 
mais cedo menor a possibilidade de conflitos com os 
demais departamentos da igreja local e, consequente-
mente, necessidade de modificações. 

Neste momento (final do ano), a diretoria pode fazer 
uma prévia desse planejamento simplificado com as 
datas gerais importantes do calendário da igreja, treina-
mentos de saúde, datas dos eventos especiais do Clube 
(Feiras, Retiro, Curso de culinária, Passeio, Maratona) e 
dias das reuniões regulares do Clube. Depois no início 
do ano a equipe se reúne novamente para realizar um 
planejamento semestral detalhado das atividades.
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VISÃO ESPECÍFICA

Após a elaboração do planejamento simplificado com 
todas as datas gerais, o próximo passo é o planejamen-
to detalhado. Nesse, irá conter com exatidão as datas, 
horários, local das atividades, títulos das apresentações, 
facilitadores responsáveis, participação de palestrantes 
convidados etc. É sempre melhor preparar o programa 
com bastante antecedência. 

Dessa forma, evitará problemas como buscar 
palestrantes de última hora, comunicar em cima da hora 
os participantes, não ter tempo para divulgar etc. Não 
se esqueça de enriquecer o programa com atividades 
sociais, esportivas e outras atividades interessantes de 
tempos em tempos (viagens, acampamentos de fim 
de semana, visita a outros clubes de saúde, maratonas, 
concursos, feira Vida e Saúde e outros).

SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL 
DETALHADO

Defina o ciclo de aprendizado do semestre

Por exemplo: Se o público-alvo consiste em pessoas 
que estão acima do peso ou obesas, a área de foco 
será nutrição e exercício. Então, nos primeiros seis 
meses iremos nos concentrar num Clube de Perder 
Peso. 

Conteúdo geral:

a) medida inicial do controle de peso (se possível 
outros marcadores);

b) apresentações clarificando os princípios da perda 
de peso natural e manutenção do peso, sendo fortemen-
te motivacionais e baseadas no compartilhamento;

c) cursos práticos de culinária de baixa caloria, 
criação de cardápios, receitas e degustação;

d) atividades de exercício (incentivo ao exercício 
aeróbico tipo caminhada e localizado – força muscular);

e) passeios, retiro ou acampamento com alimentação 
saudável de baixa caloria enfatizando apoio emocional, 
motivação e exercício.
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Programa detalhado:

Se as reuniões acontecerem duas vezes por semana, um dia para o encontro e o outro 
para atividade física o programa pode, por exemplo, ser assim: 

SEMANA 1

Terça:
Medições e 

apresentação 
de um tema 
sobre como 
Perder Peso

Domingo:
Exercícios em 
grupo numa 

sala ou ar livre

SEMANA 3

Terça:
Apresentação 
de um tema 

motivacional

Domingo:
Exercícios em 
grupo numa 

sala ou ar livre

SEMANA 4

Terça:
Medições e 

apresentação 
de um tema 
sobre como 
Perder Peso

Domingo:
Exercícios em 
grupo numa 

sala ou ar livre

SEMANA 2

Terça:
Curso de 

culinária e 
apresentação 
de um tema 
específico 

sobre alimen-
tação.

Domingo:
Exercícios em 
grupo numa 

sala ou ar livre

SEMANA 5

Terça:
Curso de 

culinária e 
apresentação 
de um tema 
específico 

sobre cardápio

Domingo:
Exercícios em 
grupo numa 

sala ou ar livre

Entre a sétima e décima semana, você poderá planejar um retiro de fim de semana, que poderá ser anunciado nas 
primeiras reuniões. Viagens de fim de semana aprofundam consideravelmente as amizades e ajudam a aprofundar 
o aprendizado. 

O planejamento semestral detalhado serve também como base para determinar as necessidades financeiras e, 
dessa forma, fazer as devidas provisões.

Além do planejamento anual e semestral, você pode considerar também planos de orientação de longo 
prazo, por exemplo, para um período de 3 anos ou mais.
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Será que tanto planejamento vale a pena? 

Veja o que Ellen White diz:      

“Deve haver mais responsabilidade 
pessoal, mais planejamento, mais energia 
mental, empregados no trabalho em prol 
do Mestre.” Testemunhos para Ministros, 
p. 498

“A obra de Deus é perfeita em seu todo, 
porque o é em todas as suas partes, por 
mais insignificantes que elas pareçam... Se 
desejamos ser perfeitos, como é perfeito 
nosso Pai que está nos Céus, devemos ser 
fiéis nas coisas pequeninas. Aquilo que 
merece ser feito, merece ser bem feito.” 
Mensagens aos jovens, p. 144 e 145

“Planos bem definidos devem ser 
francamente apresentados a todos os 
que tenham a ver com eles. Deve haver a 
certeza de que tenham sido compreendi-
dos. Então, exija-se que todos os que se 
encontram na direção dos vários departa-
mentos cooperem na execução desses 
planos. Caso este certo e radical método 
seja devidamente adotado, e seguido com 
interesse e boa vontade, se evitará muito 
trabalho feito sem objetivo definido, e 
muito atrito desnecessário”.  Evangelismo, 
p. 94

“É pecado ser descuidado, sem ideal 
e indiferente em qualquer trabalho em 
que nos empenhemos, mas especialmente 
na obra de Deus. Cada empreendimen-
to relacionado com Sua causa deve ser 
realizado com ordem, previsão e fervorosa 
oração’’. Evangelismo, p. 94
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Treinamentos, congressos, 
reuniões da diretoria e divulga-
ção.

Encontro do Ciclo de Aprendi-
zagem (sugestão - terça à noite) 
e Exercício físico (sugestão 
domingo/sábado à noite ou 
grupo de caminhada diaria-
mente/conforme sua realidade 
inclua no cronograma).

Passeios, viagens, retiros.

Eventos, palestras.

PG Vida e Saúde 

Feriados

04 - Dia mundial do câncer

05 - Divulgação e inscrições para 
igreja local (Formulário Google 
forms)

08 - Encontro - Abertura do 
Clube (Palestrante especial + 
lanche saudável)

12 - Programa 10 horas de jejum 
e oração (Lançamento do grupo 
oração pela cura)

15 - FOLGA

22 - Encontro do Clube 
(Boas-vindas-integração-Ava-
liação inicial dos parâmetros de 
saúde

27 - Exercício Físico

CRONOGRAMA 2022 FEVEREIRO

14 a 30 - Missão Calebe

15 a 29 - Reunião Diretoria 
(planejamento/divisão tarefas 
para início do clube)

22 e 23 - Treinamento de direto-
ria

29 - Divulgação e inscrições 
para igreja local (Formulário 
Google forms)

30 - FEIRA VIDA E SAÚDE 
(parceria Missão Calebe/
Divulgação e inscrições para 
comunidade). 

JANEIRO
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26/02 a 01/03 - FOLGA 
FERIADO (CARNAVAL)

04 - Dia Mundial da obesidade

06 - Exercício Físico

08 - Encontro do Clube

13 - Exercício Físico

15 - FOLGA

19 - Dia Mundial do Sono

20 - Exercício Físico Dia 
Mundial da Saúde bucal

22 - Encontro do Clube Dia 
Mundial da Água

27 - Exercício Físico

29 - Folga

01 - Exercício Físico

03 - Encontro do Clube

08 - Dia das Mães

10 - FOLGA

15 - Exercício Físico

17 - Encontro do Clube Dia 
Mundial da Hipertensão

21 - Dia mundial dos aventu-
reiros

22 - Exercício Físico

24 - FOLGA

29 - Exercício Físico Dia 
Mundial da Saúde Digestiva

31 - Encontro do Clube Dia 
Mundial sem Tabaco

MARÇO MAIO

03 - Exercício Físico

05 - Encontro do Clube

06 - Dia Mundial da Atividade 
Física

09 - Impaacto Esperança/
Ação social - Visitar Abrigo de 
menores, escola, bairro carente 
ou asilo de idosos (Sugestões: 
doações, programa especial, 
lanche saudável)

09 a 16 - Semana Santa

10 - Exercício Físico

12 - FOLGA

17 - FERIADO (PÁSCOA)

19 - Encontro do Clube

21- FERIADO                     
(TIRADENTES)

26 - FOLGA

ABRIL
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01 a 04 - Evangelismo do MM

05 - Exercício Físico

07 - FOLGA

10 e 11 - Fim de semana da  
família

12 - Exercício Físico

14 - Encontro do Clube - Dia 
mundial do doador de sangue

16 - Feriado (CORPUS 
CHRISTI)

19 - Exercício Físico

21 - FOLGA

25 - Sábado da Saúde USEB 
(Clube marcando presença na 
igreja/testemunho e pregação)

26 - Exercício Físico

27 - Dia Mundial do Diabetes

28 - Encontro do Clube (Avalia-
ção final dos parâmetros de 
saúde)

06 - Divulgação e inscrições 
para igreja local (Formulário de 
inscrição Google forms)

06 a 13 - Semana de Mordomia 
Cristã

06 ou 07 Lançamento do Clube 
Palestrante especial + Lanche 
saudável. Ou Domingo Mexa-se 
pela Vida Ou Curso de Culiná-
ria saudável - Lançamento para 
igreja e comunidade (Formulá-
rio de inscrição Google forms)

09 - FOLGA

12 - PG Vida e Saúde

14 - Dia dos Pais

16 - Encontro do Clube 
(Boas -v inda s - i n t eg r a ção - 
Avaliação inicial do parâmetros 
de saúde)

19 - PG Vida e Saúde

20 - Quebrando o silêncio

21 - Exercício Físico

23 - FOLGA

26 - PG Vida e Saúde

 28- Exercício Físico

30 - Encontro do Clube

JUNHO AGOSTO

02 ou 03 - Encerramento do 
Ciclo (Palestra no sábado + 
jantar saudável (caldos/frutas 
ou dia de lazer no domingo)

* Participantes podem trazer 
convidados pra conhecer o 
clube. Aproveitem a oportuni-
dade para fazer o lnçamento do 
próximo ciclo - (Formulário de 
inscrição Google forms para 
membros da IASD e convida-
dos)

04 a 31 - PAUSE -  PLANEJA-
MENTO DO PRÓXIMO 
CICLO

17 - Reunião de Diretoria + 
treinamento novos membros da 
equipe (planejamento/divisão 
tarefsas para novo ciclo)

JULHO
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Mês de Prevenção do Suicídio

02 - PG Vida e Saúde

04 - Exercício Físico

06 - FOLGA

07 - FERIADO (Independência 
do Brasil)

09 - PG Vida e Saúde

11 - Exercício Físico

13 - Encontro do Clube

16 - PG Vida e Saúde

17 - Dia Mundial dos Desbrava-
dores

18 - Exercício Físico

17 a 24 - Semana Evangelismo 
da Esperança

20 - FOLGA

23 - PG Vida e Saúde

24 - Batismo da Primavera

25 Exercício físico

27 - Encontro do Clube

29 - Dia mundial do coração

30 - PG Vida e Saúde

01 - FOLGA

02 - FERIADO (FINADOS)

04 - PG Vida e Saúde

06 - Exercício Físico

08 - Encontro do Clube

11 - PG  Vida e Saúde

14 - Dia Mundial do Diabetes

15 - FOLGA FERIADO 
(PROCLAMAÇÃO DA 
REPÚBLICA) Sugestão: 
IMERSÃO DE SAÚDE (Retiro 
no final de semana)

18 - PG Vida e Saúde

20 - Exercício Físico

22 - Encontro do Clube

25 - PG Vida e Saúde

27 - Exercício Físico

29 - FOLGA

SETEMBRO

NOVEMBRO

Mês de Conscientização do 
Câncer de Mama

30/09 a 02/10 - Ex: Encontro 
de casais da igreja local

04 - FOLGA

07 - PG Vida e Saúde

09 - Exercício Físico

11 - Encontro do Clube

12 - Feriado

14 - PG Vida e Saúde

16 - Exercício Físico Dia 
Mundial d Alimentação

18 - FOLGA

21 - PG Vida e Saúde

22 - Dia do pastor

23 - Exercício Físico

25 - Encontro do Clube

28 - PG Vida e Saúde

22 ou 29 - Ação Social - Visitar 
abrigo de menores, escola, 
bairro carente ou asilo de idosos  
(sugestões: doações, programa 
especial, lanche saudável)

29 - Dia Mundial do Acidente 
Vascular Cerebral

30 - Exercício Físico

OUTUBRO
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02  - PG Vida e Saúde

04  - Exercício Físico

06 - Encontro do Clube (Avalia-
ção Final dos parâmetros de 
saúde)

09 - PG Vida e Saúde (encerra-
mento do PG)

10 ou 11 - Encerramento do 
Ciclo (Palestra no sábado + 
jantar saudável Ou dia de lazer 
no domingo + almoço saudável)

DEZEMBRO

FÉRIAS!!

RESUMO
10 Dias de encontro no clube 
primeiro ciclo e 9 dias no 
segundo ciclo (Será disponibi-
lizado material com conteúdos 
de saúde - ciclos de aprendiza-
gem - para serem usados nos 
encontros).

16 encontros semanais do 
PG Vida e Saúde no segundo 
semestre - sugestão sexta à noite 

(O PG deve ser liderado 
por alguém que 
faça parte da equipe 

do clube e tenha 
afinidade com os partici-

pantes, lançar no segundo 
semestre caso haja interessados 

em aprender mais.
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“Cristo Se revestiu 
da forma humana para 
que pudesse alcançar 
a humanidade. Um 
Salvador divino-huma-
no era necessário para 
trazer a salvação ao 
mundo. E a homens e 
mulheres foi entregue 
a sagrada tarefa de 
tornar conhecidas “as 
riquezas incompreensí-
veis de Cristo”

Serviço Cristão p. 7 EGW

As 
férias 
chegam.....

...mas  
o clube 

continua...

...e nossa 
missão

também....
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DELEGAR

Depois que o planejamento for criado, é o momento 
de o diretor do Clube delegar as responsabilidades 
mais específicas aos membros da equipe. 

A equipe precisa entender com clareza a posição e 
papéis do outro e, consequentemente, devem dividir o 
trabalho e tentar realizá-lo dentro do prazo planeja-
do. O diretor ou coordenador do projeto conferem 
como o trabalho está sendo feito.

Trabalhos necessários nesta fase:

● Preparar previamente os materiais para cada 
programa particular. Dessa forma, todo material 
necessário estará à mão, em tempo, para que seja aplica-
do de forma eficiente.     

● Trabalhar no desenvolvimento gráfico de 
divulgação.      

● Garantir que banners de divulgação e convites 
estejam disponíveis e decidir o método de distribuição 
(pessoal ou virtual).      

● Contatar outros meios de divulgação – rádio, 
TV, meios de comunicação da prefeitura ou secretaria, 
redes sociais etc.      

● Contatar e estreitar parcerias.     

● Certificar de que todos os preparativos estejam 
em ordem – espaço físico, autorizações.

● Realizar uma reunião piloto, se necessário.

● Publicar, em meios de comunicação local, 
informações enfatizando que o Clube Vida e Saúde tem 
algo interessante para as pessoas aprenderem. Pode ser 
feito antes e após o evento, resumindo o que aconte-
ceu, descrevendo a atmosfera, propósito da atividade 
e a experiência vivida. Aproveite e divulgue alguma 
próxima atividade. 

O Clube Vida e Saúde pode regularmente trabalhar 
em conjunto com mídias e meios de comunicação local 
para informar as pessoas sobre os eventos que estão 
por acontecer ou oferecer notícias do que já aconteceu. 
Esses tipos de mídias (TV, rádios, etc.) sempre demons-
tram interesse em assuntos relacionados à saúde. Isso 
pode ampliar a divulgação do Clube e sem custo algum.

Em relação à distribuição de convites impressos ou 
virtuais, é aconselhável começar 10/15 dias antes, até 
a véspera do evento. Procure sempre repostar quando 
o dia estiver próximo para lembrar as pessoas. Busque 
inspiração na sua comunidade de qual será a melhor 
forma de divulgar as atividades do Clube, certamente 
encontrará maneiras criativas e diferentes.
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AVALIAR  

Avaliar não é uma atividade restrita apenas ao 
término da tarefa que você estiver realizando. Avaliar 
é uma palavra que tem estreita relação com “valorizar” 
e “atribuir valor”; por causa disso, muita gente imagina 
que avaliar é dar notas, pontos ou conceitos. 

Pense em avaliação como uma comparação entre o 
objetivo pretendido e o resultado efetivamente alcança-
do. Pensando dessa  maneira, avaliar requer que façamos 
algumas perguntas a nós mesmos: 

● Quanto ficamos aquém ou fomos além 
daquilo que esperávamos? 

● O que podemos fazer para alcançar o objeti-
vo? (caso não tenhamos alcançado plenamente).     

● Quais os fatores que determinaram a 
diferença entre o ideal e o alcançado? 

● Como “consertar” a situação para prosse-
guirmos rumo ao alvo? 

● Que “barreiras” podemos criar para evitar 
as falhas? (comunicação mais eficaz entre a equipe, 
por exemplo).

Essas perguntas, nos levam a refletir e compreender 
- o verdadeiro objetivo de uma avaliação eficaz. Sem 
refletir e compreender, avaliar não serve o seu propó-
sito. 

Nesse sentido, avaliando e corrigindo cada passo, 
o Clube vai construindo o caminho para alcançar os 
resultados esperados. 

Outra coisa, permita que todos da equipe avaliem. 
Preste atenção às sugestões e às críticas, não para descul-
par ou culpar as eventuais falhas, mas com intenção de 
anotar, corrigir e aprender com elas. 

Nesta etapa não foque nos erros ou coisas que 
deram errado, principalmente em buscar “culpados”. 
Procurem focar no aprendizado e no lado positivo de 
terem tido a possibilidade de encontrar formas diferen-
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tes de executar as atividades. Além disso, procurem 
criar barreiras para evitar futuros erros e, assim, o 
time poderá fazer um melhor trabalho.

Uma outra palavra para avaliar é controlar. Isso 
envolve registrar dados dos vários momentos e circuns-
tâncias envolvidos no trabalho. Cada informação 
registrada fornece indicadores do modo como se chegou 
aos resultados obtidos, quem foram os responsáveis 
por estes resultados, o que eliminar e o que repetir em 
futuros projetos. 

Portanto, para AVALIAÇÃO é de suma importância 
o arquivo das INFORMAÇÕES.

Além dos dados sobre execução dos projetos, inclua 
também registros dos participantes como, nome, 
endereço, contato, necessidades, metas pessoais, perfil 
de saúde, resultados de exames, avaliações de saúde etc. 
Tudo isso, deve ser anotado formando um arquivo ou 
prontuário. 

Essas informações serão úteis para avaliar o trabalho 
do      Clube, mostrar aos participantes seus resultados, 
justificar a importância que tem tido o      Clube para a 
igreja e comunidade.

Jamais avalie sem ter registrado dados, pois será muito 
mais um exercício de adivinhação do que uma atividade 
séria, técnica e científica. 

Assim, à medida que organizar o trabalho, estabeleça 
desde o início - já na fase de planejamento - o costume 
de ir registrando as decisões tomadas e os resultados 
dessas decisões. Registre, também, os responsáveis pelas 
tarefas, as providências necessárias, tempo requerido 
para realizar cada tarefa, itens a incluir na pauta da 
Comissão Administrativa da Igreja local, acordos que 
precisam ser efetivados com outros departamentos, 
dados dos participantes do Clube e outros. 

BUSCAR APOIO

Onde encontrar parcerias:

 ADRA

Trabalhar com a ADRA é uma excelente oportuni-
dade. Alguns Clubes Vida e Saúde já existentes, tiveram 
a experiência de serem transformados em projetos 
da ADRA. De forma que conseguiram uma assistên-
cia especial como, por exemplo, atendimento médico 
gratuito para pessoas de bairros carentes.   

Prefeitura, Organizações, Escolas, Empresários, 
Convênios de Saúde etc.

Um Clube Vida e Saúde pode até dar início às ativida-
des sem anunciar previamente as instituições menciona-
das. No entanto, é diplomático e mutuamente benéfico 
usufruir das vantagens de buscar apoio mútuo. 

Por isso, procure visitar a Prefeitura, Secretaria de 
Saúde, Unidade Básica de Saúde (da região). Nestas 
visitas, agende uma reunião com os representantes 
competentes, para apresentar suas atividades, objetivos, 
cronograma e principalmente, a relevância do Clube 
Vida e Saúde para a comunidade local. 
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Caso precise, solicite um local para acontecer os 
encontros regulares ou eventos do Clube. Justifique seu 
pedido baseado nos fatos de que      suas atividades não 
têm fins lucrativos e serão benéficas para a população. 

Também  peça ajuda para divulgação das atividades 
do Clube (centro de informações da cidade, sistema 
público de endereços, cartazes nos locais de acesso do 
público-alvo etc.). Aproveite o momento  e convide os 
representantes da cidade para participarem das ativida-
des do Clube. Isso pode intensificar a credibilidade das 
atividades do Clube Vida e Saúde diante da comunidade.

Lembre-se de que as cidades precisam de ajuda, 
porque, muitas vezes, as finanças são escassas, há       
falta de trabalhadores e voluntários qualificados. Sendo 
assim, o Clube Vida e Saúde tem grande possibilidade 
de conseguir um acordo para cooperação mútua.

O que Ellen White diz:

É certo que, depois de algum tempo de atividades, 
projetos concluídos, e que o nome do Clube tenha 
sido estabelecido, poderão se inscrever para pedir mais 
apoio em projetos futuros. Se o projeto for bem ideali-
zado, provavelmente, poderão contar com algum apoio 
financeiro dos órgãos locais ou patrocinadores.

Outra parceria em potencial, seria as Universida-
des ou Faculdades que tenham Cursos na área de 
Saúde, uma vez que as atividades do Clube podem se 
tornar projetos de extensão envolvendo estudantes e 
professores.

Igualmente, Escolas de ensino fundamental e 
médio.  Elas podem se tornar uma boa base para os 
encontros do Clube Vida e Saúde ou para que o Clube 
promova atividades para os alunos. Faça contato com 
os representantes da instituição de ensino, e ofereça 
alguns programas de prevenção e promoção da saúde 
para os alunos. Ao estreitar a parceria, pode também 
pedir permissão para usar a instituição como uma base 
para que os pais também venham conhecer as ativida-
des do Clube Vida e Saúde. 

Caso em sua região existam lojas de alimentos 
saudáveis apresente as atividades do Clube ao proprie-
tário e busque cooperação. Pode ser simplesmente para 
distribuírem os convites aos clientes ou para darem 
apoio nos cursos de culinária saudável. Mencione que 
ensinarão aos consumidores o uso e preparo de alimen-
tos saudáveis, possibilitando o aumento de vendas da 
loja. Outro tipo de cooperação seria a doação em forma 
de produtos para serem usados nas demonstrações 
culinárias. Combine que haverá menção do patrocina-
dor. 

Qualquer outro tipo de negócio pode atuar de forma 
similar como patrocinador; no entanto, a visão do 
mesmo não pode contradizer com a visão do Clube 
Vida e Saúde (por exemplo: não pode ser uma empresa 
que produza bebidas alcoólicas, fábrica de produtos 
cárneos e outros). 

Outra ótima possibilidade é cooperar com planos 
de saúde com estratégias elaboradas para preven-
ção da saúde. Inclusive, a Agência Nacional de Saúde 

“É apenas mediante 

o interesse altruísta por 

aqueles que estão em 

necessidade de auxílio que 

damos uma demonstração 

prática das verdades do 

evangelho”. MS p. 251
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Suplementar (ANS), estimula que as operadoras de 
planos de saúde desenvolvam programas de promoção 
da saúde e prevenção de riscos de doenças.  Eles visam 
sair do modelo centrado na doença e suas demandas. 
Assim, eles podem ser grandes aliados nessa causa 
comum.

Da mesma maneira, solicite apoio à Secretaria de 
Saúde de sua cidade. Uma colaboração muito útil seria 
a realização de exames nas reuniões do Clube ou numa 
Feira Vida e Saúde promovida pelo Clube, além de outras 
contribuições. Em contrapartida, ofereça apresentações 
profissionais para orientar as pessoas sobre prevenção 
e promoção da saúde. Isso irá fortalecer o relaciona-
mento mútuo e contribuir para que estejam abertos a 
continuar cooperando.

Outras parcerias

Caso haja associações similares na cidade que atendam 
pessoas com problemas de saúde e sociais, mantenha 
uma amigável relação e tente ajudar de maneira prática.  
Essas pessoas podem vir a se tornar participantes do 
Clube.

Também é necessário lembrar e considerar que certas 
organizações ou indivíduos simplesmente não irão se 
interessar por nossas atividades nem por isso desista ou 
deixe de apresentar novos projetos.

É bom estabelecer que alguns desses contatos devem 
ser feitos logo no início do Clube Vida e Saúde para que 
parcerias possam ser imediatamente definidas. Outros 
contatos podem ser notificados quando um progra-
ma particular estiver pronto e forem apenas solicitar 
patrocínio, cooperação ou divulgação.

Administração do 
Clube Vida e Saúde
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Capítulo 4

1. Cargos e atribuições 

DIRETOR (A) 

É responsável pela coordenação geral do Clube Vida e Saúde e da equipe. Para ser diretor do Clube precisa ser 
membro da IASD, recomendado pela liderança da igreja local e certificado como Facilitador Vida e Saúde. 
Em Clubes menores, com falta de pessoas para atuar na diretoria, o diretor pode acumular funções administrativas, 
como: secretaria, tesouraria e coordenação de projetos.

Administração do 
Clube Vida e Saúde

Funções delegáveis 

● Zelar pela honra e dignidade com que seu grupo 
seja visto, tanto interna como externamente (Relações 
Públicas);

● Treinar cada colaborador para ter sucesso na 
função atribuída a ele; 

● Cuidar dos projetos do Clube, organizando os 
eventos e atividades que integram ao programa geral do 
Clube.

Deveres intransferíveis 

● Representar o Clube diante da igreja local e da 
Associação/Missão da qual a igreja local faz parte;

● Representar as Organizações Superiores diante 
dos membros do Clube;

● Liderar as decisões tomadas na reunião 
Administrativa do Clube;

● Prestar contas dos recursos colocados em suas 
mãos - recursos humanos, tecnológicos, financeiros, 
instalações, equipamentos, patrimônio etc.;

● Coordenar as reuniões da Diretoria do Clube;

● Decidir situações não previstas e regulamenta-
das pela Diretoria do Clube. Consultando a comissão da 
igreja caso seja necessário. 
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HABILIDADES IMPORTANTES 
PARA UM DIRETOR

● Conhecer a história do clube local 

Isso é fundamental. Sabendo como o Clube Vida 
e Saúde começou em sua igreja, quem foram seus 
fundadores, quais as suas realizações, quem já passou 
pelos projetos, etc, o novo Diretor descobre a identida-
de e a personalidade especial do Clube que está prestes 
a dirigir. 

● Tornar a Diretoria unida 

O Diretor sendo sábio, irá atrair sua Diretoria para 
perto de si e de suas propostas de trabalho. Afinal, 
seu objetivo é conquistar apoio de seus colaboradores 
diretos e não de ser superior ou fazer o trabalho sozinho. 

● Saber planejar 

Depois de treinar e de integrar a Diretoria do Clube, 
o Diretor deve se concentrar numa tarefa prioritária, 
para o adequado desempenho de seu cargo: planejar. 

Já falamos bastante sobre planejamento até aqui, 
porque este é um assunto de extrema importância. 
Estude sobre planejamento, depois formule um plano 
de trabalho adaptado à realidade local com sua equipe e 
sigam o plano.

Planejamento é fundamental. O Clube só chegará 
a algum lugar se souberem para onde estão indo e o 
planejamento é o guia que orientará os passos ao longo 
de todo o percurso.

DIRETOR ASSOCIADO (A)

Auxilia em todo o trabalho que o Diretor realiza, 
substitui o Diretor quando necessário, precisa ser 
um Facilitador certificado, pode coordenar os ciclos 
de aprendizado semestrais e projetos específicos na 
ausência de um coordenador. 

Ao eleger um diretor associado, é importante buscar 
alguém que tenha potencial e capacidade para liderança 
tanto quanto o diretor. Isso porque a função exige tal 
habilidade e, no processo natural de discipulado, espera-
-se que o associado seja preparado para ser um futuro 
diretor do Clube. Cabe ao diretor do Clube ter essa 
visão de discipulador e o diretor associado de discípulo 
ou aprendiz.

Além de liderança, essa pessoa precisa ser leal e saber 
trabalhar bem em parceria com o diretor, organizada e 
envolvida com o ambiente interno do Clube. Além disso, 
alguém com perfil didático, hábil para ensinar, coorde-
nar os ciclos de aprendizado e projetos do      Clube, 
seria a pessoa ideal para assumir este cargo.

Associado - Deveres intransferíveis 

● Substituir o Diretor em suas funções, quando 
necessário, informando-o depois, das decisões tomadas 
e ações empreendidas, no período da substituição;

● Auxiliar o Diretor na execução do Plano de 
Trabalho do Clube;

● Treinar e dar suporte aos facilitadores coopera-
dores para o trabalho;      provendo-lhes aconselhamen-
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to, motivação e orientação; 

● Garantir a execução dos ciclos de aprendizado 
com qualidade e excelência.

Associado - Funções delegáveis 

● Desenvolver e aplicar os ciclos de aprendizado 
nas reuniões regulares do      Clube;

● Administrar a participação de palestrantes 
externos fixos ou ocasionais, no ensino dos ciclos de 
aprendizado. 

COORDENADOR

Coordena exclusivamente os ciclos de aprendizado e 
projetos específicos do clube, precisa ser um Facilita-
dor certificado. O Clube pode ter mais de um coorde-
nador, que pode ser um coordenador geral e outros para 
os projetos. Isso vai depender do tamanho do Clube e 
da quantidade de projetos oferecidos pelo Clube. 

SECRETARIA

Cuida de toda a parte administrativa e organizacio-
nal, sendo o elo de ligação e a via de comunicação com 
todas as entidades vinculadas ao Clube (igreja, liderança, 
participantes do      Clube). Realiza registros e monitora-
mento dos resultados dos participantes.

Todos os históricos e registros são realizados pela 
secretária(o) ou por auxiliares ligados à secretaria,       
formando uma equipe. Isso vai depender da demanda 
de registros e número de participantes do      Clube.

Deveres intransferíveis: 

● Cuidar de toda a organização interna do Clube;

● Manter o contato formal entre as Organizações 
Superiores e o Clube local;

● Coordenar a realização das decisões tomadas 
pela Diretoria do Clube. 

Funções delegáveis: 

● Registrar ocorrências, dados dos membros, 
decisões, planejamento etc. Disponibilizar essas 
informações através de relatórios ou similares;

● Coordenar a realização do Programa Semanal 
do Clube, confirmando a presença dos convidados ou 
membros a quem se atribuiu tarefas, disponibilizando 
os materiais e equipamentos necessários, controlando o 
tempo, recolhendo os registros produzidos, providen-
ciando as condições físicas ou ambientais adequadas 
para os encontros etc.;

● Divulgar notícias em mural, boletim ou outro 
meio. Manter contato e o fluxo de informações para o 
departamento de Comunicação da igreja local; 

● Administrar as compras de materiais e outros 
itens básicos; 

No monitoramento e acompanhamento dos partici-
pantes inscritos: 
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● Controlar a entrada e a saída dos participantes; 

● Identificar a frequência de participação dos 
inscritos nas atividades do programa;

● Monitorar e registrar os resultados obtidos 
pelos participantes no decorrer do programa; 

● Fazer contato com os participantes que 
perderam sequência na participação do programa.

Para registro de informações assistenciais, adminis-
trativas e acompanhamento dos participantes:

● Poderá ser utilizado como sistema de informa-
ção: software operacional; planilha eletrônica para 
tabulação dos dados do programa em meio digital, em 
arquivos do tipo planilhas do Microsoft Excel, Open 
Office ou compatíveis. 

Caso NÃO haja um responsável direto pelas finanças 
do Clube: 

● Cuidar dos registros contábeis do Clube, 
oferecendo à Diretoria e à Comissão Administrativa da 
igreja local, as informações necessárias para justificar os 
gastos programados, dentro do Plano de Trabalho; 

● Reinvindicar contribuições financeiras prometi-
das e providenciar a documentação pertinente.

Através do trabalho da secretaria se: 

● Evita desperdício de recursos;

● Acrescenta previsão e previsibilidade à organi-
zação;

● Corrige (quando não, evita erros);

● Registra a história da organização e preserva sua 
memória;

● Legitima ou legaliza as ações do Clube, ao 
documentar as decisões tomadas pela Diretoria; 

● Organiza;

● Funciona como elo de ligação com outras 
instituições ou departamentos da Igreja;

● Representa pessoalmente o clube na ausência 
dos cargos superiores;

● Integra o trabalho, de várias frentes do clube, 
num todo coeso;
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● Cobra a execução do trabalho de todas as frentes 
do Clube;

● Supervisiona o cronograma de implementação 
das atividades previstas para o semestre e ano;

● Acompanha a execução do calendário de 
atividades previsto;

● Agenda datas; realiza as reuniões programadas; 
os convites externos; o registro de visitas e de presença; 
a confecção das atas e registro das decisões tomadas; a 
correspondência; a confecção de diplomas, certificados 
e outros documentos, etc.;

Confere: 

A efetivação de cada decisão tomada; 

O cumprimento de cada promessa feita; 

A realização de cada tarefa entregue; 

O pagamento de cada dívida assumida; 

A cobrança de cada direito adquirido. 

TESOUREIRO

Busca fontes de receitas para o clube, realiza 
orçamento anual junto com a diretoria, cuida dos 
registros contábeis do Clube oferecendo à Diretoria e à 
Comissão Administrativa da igreja local as informações 
necessárias, através de registros, para justificar os gastos 
programados, dentro do plano de trabalho.

É importante, que essa prestação de contas seja feita 
no decorrer do ano das atividades do clube, de todos os 
investimentos e gastos conforme orçamento previamen-
te aprovado pela comissão. Toda a operação financeira 
e recebimento de doações estará sujeita à supervisão 
financeira rigorosa, por isso deve ser cuidadosamente 
documentado.

DIRETORIA DO CLUBE 

A Diretoria é o núcleo do qual partem as diretrizes 
gerais para o Clube Vida e Saúde local.

Baseados na experiência e treinamento recebido, esta 
diretoria se reúne muitas vezes, traçando propostas e 
planos, para os submeter à avaliação de seus cooperado-
res e da Comissão Administrativa da igreja. 
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É a Diretoria, e não necessariamente o diretor, 
que responde pelo sucesso ou insucesso do trabalho 
do Clube. Por isso, é importante que ela trabalhe em 
harmonia, como equipe, ao invés de seguir as ideias e 
os planos de apenas uma pessoa. Afinal, três, quatro,      
cinco cabeças pensam melhor que uma e ainda, “na 
multidão de conselheiros há sabedoria” já dizia o sábio 
rei Salomão. 

DIRETORIA - 

DEVERES INTRANSFERÍVEIS 

● Oferecer um programa equilibrado, que alcance 
com sucesso os objetivos do Clube Vida e Saúde, da 
igreja local e dos participantes;

● Formular um planejamento próprio ou 
acrescentar contribuições ao plano de trabalho herdado 
de diretorias anteriores; 

● Fazer a integração no planejamento dos 
encontros regulares do Clube, projetos específicos e 
ocasiões especiais;     

● Escolher e treinar cooperadores para o Clube;

● Destinar cada cooperador quer seja facilitador 
ou voluntário para atuar no local e atividade adequada 
ao seu perfil pessoal; 

● Criar as funções necessárias para a realização do 
trabalho previsto no Clube;

● Apresentar a lista com os nomes das pessoas 
que compõem a equipe do Clube Vida e Saúde a 
Comissão Administrativa da igreja local, com o objetivo 
de receber a aprovação, lembrando que voluntários no 
Clube não precisam necessariamente serem adventistas;

● Interagir com os demais departamentos para 
contribuição do plano geral da igreja local;

● Zelar pelas instalações em que esteja desenvol-
vendo o trabalho do Clube, bem corno pelos materiais 
e equipamentos sob sua responsabilidade;
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● Registrar, na Comissão Administrativa da igreja, 
eventuais alterações (para mais ou para menos) ocorri-
das no patrimônio do Clube, entregue à sua guarda 
juntamente com os cargos que ocupam. 

É a Diretoria quem dirige, toma as decisões e respon-
de pelo desempenho do Clube. Isso é uma segurança 
para todos, pois nenhuma decisão importante ficará 
sobre os ombros de apenas uma pessoa. Caso, o grupo 
cometa um erro de estratégia, tomando uma decisão 
equivocada, essa decisão terá que ser sustentada não 
apenas por uma pessoa, mas por toda equipe. 

VOLUNTÁRIO

Não é membro da diretoria, mas auxilia de forma 
voluntária o Clube nas diversas atividades e projetos. 
Nesta função não necessariamente precisa ser 
membro Adventista, mas deve ser orientado quanto 
a visão e o propósito do Clube. O voluntário pode 
cooperar de forma esporádica ou constante. Ainda não 
é um Facilitador Certificado, mas pode vir a ser, caso 
deseje dar esse passo.
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O PASTOR E O CLUBE VIDA E SAÚDE

O pastor da igreja local é um grande aliado na missão 
do Clube Vida e Saúde. Com o apoio do ministro, os 
objetivos da Obra Médico - Missionária podem ser mais 
facilmente alcançados. 

O que Ellen White diz:
“Desejo falar sobre a relação existente 

entre a obra médico-missionária e o ministério 
evangélico. [...] Não deve haver divisão entre 
o ministério e a obra médica. O médico deve 
trabalhar em igualdade com o ministro, e com 
igual fervor e inteireza para a salvação da alma, 
tanto quanto para a restauração do corpo.” MS 
237 

Então, “lede cuidadosamente as Escrituras, 
e verificareis que Cristo usou a maior parte do Seu 
ministério na restauração à saúde dos sofredores 
e aflitos. [...] E em nossa obra como colaboradores 
de Cristo, seremos bem-sucedidos se trabalhar-
mos nos setores de prática. Pastores, não limiteis 
vosso trabalho a instrução bíblica. Fazei trabalho 
prático. Procurai restituir a saúde aos enfermos. 
Isto é verdadeiro ministério. Lembrai-vos de que 
a restauração do corpo prepara o caminho para 
a restauração da alma.” MS 240

Dessa maneira, “o Senhor ordenou que 
médicos e enfermeiros cristãos trabalhem em 
associação com os que pregam a Palavra. A obra      
Médico-     Missionária deve estar ligada com o 
ministério evangélico.” — The Review and Herald, 
10 de Setembro de 1908. 

Por isso, “o pastor será muitas vezes 
chamado a agir como se fosse médico. Ele deve 
ter um preparo que o habilite a administrar os 
remédios mais simples para alívio de sofredores. 
Pastores e obreiros bíblicos devem preparar-se 
para este ramo da obra; pois fazendo-a, estão 
seguindo o exemplo de Cristo. Devem estar tão 
bem preparados pela educação e pela prática 
para combater enfermidades do corpo, como 
estão para curar a alma enferma do pecado ao 
indicar-lhe o Grande Médico.” MS 253

“O ministro do evangelho será duplamente 

bem-sucedido em seu trabalho se sabe como 
tratar enfermidades.” MS 245

“O evangelho de Cristo deve estar unido 
com a obra médico- missionária, e esta com o 
ministério evangélico. O mundo necessita de 
esforços de médicos-missionários que estejam 
unidos com a mensagem do evangelho. Os 
ministros do evangelho não podem gastar o seu 
tempo e força fazendo o trabalho que precisa 
ser feito neste setor, mas pela influência da pena 
e pela voz podem fortalecer esta obra. Devem 
considerá-la como a mão ajudadora do evange-
lho, a ela se referindo com grande apreciação 
como o meio de preparar os corações para a 
semeadura da semente da verdade, e de levar 
muitas almas a Cristo.” MS 253

Logo, é propósito de Deus que os esforços sejam 
unidos entre o Clube Vida e Saúde e a pastoral da igreja 
local para o pleno desenvolvimento deste trabalho. 
A diretoria do Clube precisa estar constantemente 
trabalhando nessa íntima parceria. 
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CLIMA INTERNO DO CLUBE

Alegria

Certamente, esse não é o objetivo principal do 
Clube. Sem dúvida, como Diretoria devemos demons-
trar seriedade nas ações executadas, cumprimento 
dos prazos, uso consciente do tempo, e outras tantas 
questões..., mas um “clima sério” não precisa ser o espíri-
to do Clube. Pessoas que lidam com pessoas doentes 
fisicamente, emocionalmente espiritualmente, devem 
manter o ânimo alegre e bem-disposto. Ao tratar as 
pessoas, com bom ou mau humor, iremos “contagiar”. 
E nós podemos escolher que tipo de atmosfera iremos 
oferecer às pessoas que participam do Clube. 

Acolhimento

Um dos principais “cartões de visita” do Clube é a maneira como as pessoas são recebidas nos encontros. Não 
devemos apenas recepcioná-las, mas fazer um acolhimento. Existe uma diferença básica entre as duas abordagens. 
Acolher é respeitar e valorizar a pessoa que está diante de nós, 
fazendo-a sentir que ela é respeitada, ouvida e valorizada. Até 
mesmo nossa postura física faz com que comuniquemos que há 
uma consideração pelos seus pensamentos e ações. 

Logo, acolher está relacionado à hospitalidade, oferecer abrigo, 
refúgio. Por isso, acolha as pessoas com um sorriso, empatia e 
simpatia. Seu clube pode oferecer um pequeno “mimo” na 
chegada, como um chá, biscoitos saudáveis ou outro alimento e a 
atitude de toda a equipe mostra que entenderam o segundo passo 
do Método de Cristo que é demonstrar simpatia ao acolher bem 
todas as pessoas.

Aprender sempre

Quando o participante do Clube volta para casa e se 
pergunta: “O que aprendi hoje?” E não tem nada para 
responder, este tempo passado no Clube foi inútil. Isso 
não quer dizer que o Clube deva funcionar como se 
fosse uma escola ou um curso profissional, mas estejam 
sempre atentos às oportunidades do ensino de coisas 
novas para os participantes. Mesmo em situações fora 
dos encontros, como numa caminhada, por exemplo, 
aproveite para ensinar. 

A novidade é o tempero da vida. Não permita que 
seu Clube morra por ser sem sabor e desinteressante. 
Usem a criatividade para encontrar formas interessantes 
de ensino.
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Fazer amigos 

Amigos são as pessoas mais importantes que 
podemos ter em bons e maus momentos da vida. As 
amizades são formadas de um modo maravilhoso, e 
sempre aparecem no nosso caminho. Algumas surgem 
e se estendem por toda existência e são como um 
bálsamo para os momentos difíceis da vida. O Clube é 
uma ótima oportunidade para fazer novos amigos entre 
os membros da diretoria e os participantes.

Ele era pessoal, cheio de uma vivência real para 
exemplificar às pessoas o amor de Deus. Todos que O 
ouviam, conseguiam compreender e se maravilhavam. 
Siga o exemplo de Jesus, lembre-se de Deus em todo 
momento e em cada detalhe. 

Crie oportunidades para destacar a 
todos 

Valorize as pessoas que convivem no Clube Vida e 
Saúde. Um sorriso, uma colaboração, uma gentileza, 
uma cozinha ou sala que foi limpa e organizada, pratica-
mente tudo que acontece no Clube pode ser visto por 
alguma perspectiva positiva. Concentre-se nas coisas 
positivas de cada situação e faça as pessoas perceberem 
sua consideração por elas. Não poupe elogios sinceros. 
Não economize conselhos bondosos. 

Entretanto, evite ficar sempre destacando os feitos 
“maravilhosos” de apenas alguém em especial - encontre 
um modo de distribuir elogios e apreciação a todos. Dê 
especial atenção àqueles que não costumam se destacar 
- esses são os que mais precisam de incentivo. O mundo 
é injusto em destacar alguns e menosprezar a maioria. 
Trafegue na contramão desta tendência. 

Outra coisa, busque atribuir as tarefas de acordo 
com a capacidade de cada um, a fim de obter sucesso.            
Concentre-se nos pontos fortes das pessoas e os auxilie 
a crescer nos pontos fracos, caso queiram. Pois  mesmo 
com trabalho e esforço, talvez os pontos fracos nunca 
superem as habilidades naturais que já possuem. 

Nunca esqueça o que é prioridade no Clube - o fator 
humano. Pessoas são sempre mais importantes.

Lembre-se de Deus 

No meio de tantas atividades e tantas preocupações 
que permeiam a execução de um programa, existe o 
risco de cometermos o erro de esquecermos de Deus. 
Mantenham os olhos abertos para ver nas ocorrências 
mais comuns do dia a dia, as ações dEle. 

Lembre-se de que Jesus observava o trabalho e as 
ocupações de seu tempo para tirar lições cheias de 
significado para aqueles que entravam em contato. 
Com os construtores falava de construções; com os 
pescadores falava de redes cheias de peixes, bons e 
maus, que precisavam ser separados uns dos outros; já 
com os agricultores falava de sementes, tipos de solo e 
dos resultados obtidos em cada situação, árvores sem 
frutos, ervas daninhas; por outro lado, com as donas de 
casa falava sobre objetos perdidos e encontrados depois 
de uma boa faxina, odres de vinho, remendos de roupas, 
filhos ingratos, tempero da comida, traças e ferrugem... 
nada escapou do olhar atento de Jesus. 

Fazendo Acontecer
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Capítulo 5

Fazendo Acontecer
MÃO NA MASSA

Pratique essa fórmula para o seu Clube Vida e Saúde dar certo:
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Conhecimento

Consiste na importância de buscar aprendizado e 
orientação e já te apresentamos de forma detalhada aqui 
neste manual. 

Mentor

Jesus é o nosso grande Mentor e Guia. Com Ele, 
certamente, os propósitos do seu Clube darão certo. 

O que Ellen White diz:

Mão na Massa

Agora chegou a hora de colocar a mão na massa. E é 
fazendo, que as coisas acontecem, que se aprende e que 
novas ideias surgem. É a experiência vivida que mostra 
o que funciona para cada realidade. 

Essa etapa é aquela que dá um certo receio. Mas, 
não desista! Siga juntamente com o seu time o plano 
elaborado.

Neste capítulo, vamos mostrar de forma detalhada 
como podem  funcionar alguns projetos a serem realiza-
dos pelo seu Clube Vida e Saúde.

“Cristo coopera 
com aqueles que 
se empenham 
na obra médico-
missionária” 

CSS p.215



Fazendo Acontecer

8787

COMEÇANDO AS ATIVIDADES

Termos de consentimento

Quando iniciar as atividades do Clube, já na inscrição, 
é imprescindível dispor a cada participante da equipe 
e do clube os termos: adesão ao trabalho voluntário e 
de concessão ao direito de imagem (MODELOS EM 
ANEXO). 

TERMOS PARA SEREM PREENCHIDOS

Termo de adesão ao trabalho voluntário – todos os 
voluntários devem preencher.

Termo de concessão do direito de imagem – para 
todos os participantes. 

Reunião piloto para treino e aprendi-
zado

A primeira reunião pode ser no modelo de plano 
piloto, com apenas a própria equipe como plateia, bem 
como familiares e comunidade da igreja. Caso      estejam 
interessados, esse encontro pode se repetir. A reunião 
piloto é para diminuir o estresse e a insegurança 

de um Facilitador inexperiente que irá falar sobre 
saúde pela primeira vez. Pode também ajudar a detectar 
imperfeições e corrigir erros. O facilitador também irá 
se familiarizar com as perguntas mais frequentes e se 
preparar para respondê-las da melhor maneira.

Contudo, não tente ser perfeito. Seja natural e 
apresente como uma pessoa comum faria, não como 
alguém superior à sua plateia. Você está ali para levar 
novas informações que foram buscadas previamente 
em fontes seguras e conforme o treinamento recebido.  
As pessoas certamente colocarão em prática e isso irá 
resultar em mudanças positivas em suas vidas.

Procure compartilhar a informação conforme sua 
experiência, mas, caso ainda não esteja praticando 
na própria vida, o mais importante é decidir mudar 
junto com os participantes. Quando admitimos nossas 
próprias lutas, não parecemos autoritários, mas sim, 
motivadores.  Não precisamos saber tudo nem sermos 
capazes de responder a todas as perguntas. Podemos 
dizer honestamente: “Eu nunca ouvi falar disso.” ou 
“Eu não tenho experiência com aquilo.” Por outro lado, 
podemos prometer levar o questionamento ao Corpo 
Vida e Saúde e fazer o melhor para encontrar a respos-
ta. 

É certo que os participantes ficarão motivados em 
uma atmosfera positiva e irão estar presente na próxima 
reunião. Este tipo de abordagem é desejável no meio 
profissional e mais ainda entre pessoas leigas. 

Não tenha medo de dizer às pessoas logo de início 
que não é um profissional da área de saúde. No entanto, 
mesmo sendo leigo, pelo seu próprio interesse, foi 
submetido a treinamentos, estudos e certificação como 
um Facilitador Vida e Saúde. 

Lembre-se de que as pessoas não são influenciadas 
apenas pela informação que recebem. O retorno delas 
depende também da maneira como se sentiram ao se 
relacionar conosco nas reuniões. A primeira fonte de 
motivação é a nossa própria vida, exemplo, atitude, 
tolerância, habilidade de fazer amigos e interesse pelas 
pessoas fora do ambiente de encontro. Tente passar 
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uma impressão que diga: “estamos aqui por você; se 
precisar podemos ajudá-lo; estamos juntos nessa busca 
de mudança de hábitos.”

Há muitas pessoas que nunca irão ser convencidas 
por argumentos, fatos claros ou pesquisas científicas. 
Para tais pessoas, a abordagem pessoal, conforme 
descrita acima, é a melhor fonte de motivação. 

Durante a discussão, evite apresentar opiniões 
pessoais em tópicos controversos ou que não são 
muito claros para que não soe como um ponto de vista 
oficial. Isso pode ser discutido posteriormente, em uma 
conversa mais pessoal, frente a frente ou junto com 
alguém que domine o assunto. 

Respeitamos que a mudança do estilo de vida é um 
processo. Também respeitamos o fato de que algumas 
pessoas não queiram praticar a informação que lhes 
foi passada. Nosso conselho sempre é: transmita a 
mensagem na forma de recomendações e sugestões que 
irão mudar o estilo de vida daqueles que estão interes-
sados. Somos diferentes e temos habilidades diferentes 
para mudar os hábitos, cada um no seu momento. 
Precisamos respeitar e compreender o tempo de cada 
um, jamais impor.

Esses conselhos, antes do início das atividades do 
Clube, podem ajudar que o trabalho seja extremamente 
gratificante e eficaz. 

Lançamento do Clube

Sugerimos  que o lançamento do Clube Vida e Saúde 
para a comunidade seja feito através de uma Feira Vida 
e Saúde ou algum outro evento especial que envolva o 
convite para a participação da comunidade local.

Alguns Clubes iniciam suas atividades em eventos 
especiais onde a ideia é lançada juntamente com o 
Corpo Vida e Saúde, profissionais de saúde e diretores 
de outros Clubes. Todos unidos numa força tarefa. Este 
é um caminho muito atrativo para ganhar o interesse 
das pessoas da comunidade pelo Clube.

Mas lembre que os eventos não substituem o discipu-
lado dos encontros frequentes entre os Facilitadores e 
participantes. Essa, certamente, é a forma constante de 
trabalho do Clube. Por isso, no evento de lançamento 
já deve existir o convite e inscrição para o Ciclo de 
aprendizagem nos encontros regulares do Clube.

Uma ideia para atrair o público até o local do 
encontro do clube é a divulgação através de um 
banner na porta do clube, com dizeres do tipo: 
“Clube Vida e Saúde – Grupo para mudança no 
estilo de vida – gratuito (se for) nomes dos cursos 
oferecidos – contato para inscrições”, estratégia 
que têm sido eficaz em vários clubes. 
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Mostramos, a seguir, uma sugestão de um plano de 
trabalho detalhado com foco num ciclo de aprendizado 
e regularidade de encontros que começam logo após o 
lançamento do Clube numa Feira Vida e Saúde.

SUGESTÃO DE ENCONTROS 
REGULARES NO CLUBE

Lançamento do Clube para Comuni-
dade

Último domingo de Janeiro. Feira Vida e Saúde: 
Diretoria do Clube + voluntários + Calebes

A feira Vida e Saúde é um programa excelente para 
o início das atividades. Caso você a use como evento 
inicial, deve programá-la para acontecer uma semana 
antes da primeira reunião. A Feira deve estar conectada 
à primeira reunião do Clube em sua fase de planeja-
mento. Assim, os convites devem estar prontos para 
serem entregues na Feira para motivar que as pessoas 
compareçam. 

Primeiro encontro oficial

Maneiras saudáveis para reduzir o peso depois das 
festas de fim de ano (Palestrante convidado)

A primeira reunião deve ser altamente motivacional. 
Ao selecionar informação para a primeira apresentação, 

tente não se concentrar apenas em passar a informação, 
mas principalmente em motivar os participantes. Vamos 
inspirar as pessoas à mudança. Mostre quão simples é 
melhorar a saúde de uma pessoa. Uma demonstração 
culinária irá prover o lado prático do programa e irá 
reforçar a influência de sua mensagem. A degustação 
e uma breve discussão irão criar uma atmosfera de 
confiança entre os participantes. 

A primeira sessão deve passar uma impressão mais 
formal. Convide e apresente visitantes famosos, autori-
dades municipais, alguns patrocinadores, se possível, 
etc. Um bom número de pessoas presentes é muito 
importante na primeira reunião. Se tivermos sucesso ao 
motivar pessoas na primeira reunião, isso irá refletir no 
número de pessoas que irão comparecer nas próximas. 

Ao final do programa, entregue a cada pessoa o 
programa simplificado do semestre (datas, temas e 
eventos) e convide para a próxima sessão. Encoraje 
as pessoas a convidar seus amigos, familiares e outros 
que possam se beneficiar das apresentações. Dê a cada 
pessoa convites extra, caso queiram convidar seus 
amigos. Ao final do programa, certifique-se de expres-
sar sua alegria pela presença de todos e não se esqueça 
de animá-los a comparecer na próxima reunião.

Ao final de cada sessão, delegue o planejamento para 
a próxima, de forma que os membros da equipe possam 
se preparar.

v A
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Segundo encontro 

Dinâmica para conhecer o grupo + Avaliação de 
saúde teórica e prática (medidas e exames)

Na segunda e terceira reunião, podemos fazer uma 
breve dinâmica de grupo para familiarização entre 
os participantes (nome, profissão, o que esperam dos 
clubes de saúde etc.). É importante que apresentações 
teóricas e práticas sejam incluídas em cada reunião. No 
entanto, cada apresentação teórica deve conter também 
alguns problemas práticos e não deve ser apenas de 
natureza informativa. A palestra deve incluir algumas 
experiências pessoais para motivar as pessoas. 
Oriente no conteúdo teórico sobre a importância dos 
parâmetros de saúde dentro do ideal para o bem-estar. 
Peça apoio de um profissional de saúde para realizar 
medidas antropométricas, peso, altura, IMC, avaliação 
da pressão arterial e glicose.

Terceiro encontro

Tema: Por que ganhamos peso? (membro da equipe)

Do terceiro encontro em diante a equipe e os 
participantes gradualmente se tornam mais conecta-
dos. Poderão organizar eventos fora do ambiente do 
Clube com aqueles que já se tem estreitado amizade, 
por exemplo: visitas mútuas, hobbies, encontros para 
jardinagem, ajuda prática... Iniciativas assim podem 
ajudar várias pessoas a encontrar sentido na vida, 
resolver problemas de solidão etc. O trabalho tem ação 
comunitária, mas precisa sempre ter um olhar individu-
alizado. Desse modo, o foco primário em ajudar pessoas 
em questões de saúde física será ampliado para ajudar 
as pessoas socialmente, mentalmente e espiritualmente.

Entretanto, tal processo individual é um tanto 
excepcional para alguns membros do Clube nos primei-
ros seis meses. Mas, gradualmente, as oportunidades de 
entrar nessas áreas se abrirão para várias pessoas.

Quarto encontro

 Tema:10 passos para perder peso (membro da 
equipe)
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Neste ponto o grupo tem ganhado experiências na 
prática das mudanças dos seus hábitos. Alguns terão se 
empoderado das suas decisões e outros terão desisti-
do ou estão tendo dificuldades. Trabalhem no apoio e 
ajuda mútua. Ofereça ferramentas para ajudar aqueles 
que têm      sentido dificuldades pelo caminho. A troca e 
experiências é de grande valia neste momento. Além de       
sempre lembrar que devemos conquistar um passo de 
cada vez, pois       cada um tem o seu tempo e realidade.

Retiro ou imersão Vida e Saúde

Sugestão - feriado ou fim de semana com um psicólo-
go: “Sua mente está programada para ganhar peso”

Trabalhem com foco em: Como mudar um hábito?;  
Uma decisão – o início de toda mudança; Como 
perseverar?

Descanso, caminhada em meio à natureza, natação - 
um fim de semana saudável

Fins de semana de saúde podem ser de grande 
importância para os relacionamentos entre os membros 
da equipe e os participantes do Clube. Relaciona-
mentos podem ser fortalecidos quando passamos 
a conhecer melhor o outro. Você pode convidar um 
orador para o retiro para fazer apresentações interessan-
tes. Mas esse também pode ser um retiro com foco em 
conhecer uns aos outros e viver momentos relaxantes. 
Para tornar tudo mais interessante, você pode incluir 
no programa alguns testes de personalidade – testes de 
temperamento, testes sobre estilo de vida      etc. Todos 
podem participar discutindo os resultados. Programas, à 
noite, ao redor de fogueira com violão, discussão aberta 
de algum tópico pode ajudar muito na construção de 
relacionamentos de confiança.

Quinto encontro

Avaliação do final de semana, fotos, memórias + aula 
culinária

Em outra sessão, após o fim de semana, podemos 
rever as memórias do evento, fotos e conversar sobre o 
que o fim de semana trouxe para cada um pessoalmen-
te. Desse modo você também pode motivar aqueles que 

faltaram para comparecer numa próxima oportunidade. 
É necessário especificar neste momento a data exata 
do próximo retiro de fim de semana, nesse ou no 
próximo semestre.
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Sexto encontro

Tema: Como elaborar um cardápio otimizado e 
saudável

Pode ser incluído na aula o preparo de algum prato 
do cardápio otimizado, onde com uma base se realiza 
mais de um prato Ex. Grão de bico cozido= Homus + 
Cozido de grão de bico com vegetais + Bolinho de grão 
de bico. Além disso, que todos possam ter material para 
fazer o seu próprio cardápio, conforme a sua realidade. 
Inclua nesse material um espaço para a lista de compras 
setorizada (setores do supermercado) em cada cardápio 
realizado, isso ajuda na otimização do tempo.

Sétimo encontro

Avaliação de Saúde + tema com foco em decisões 
renovadas. 

Exemplos: 

O segundo passo – a condição da vitória; 
(membro da equipe)

Que conselho daria aos seus amigos? (membro 
da equipe)

Podemos usar as reuniões seguintes para enfatizar a 
necessidade de renovar nossa decisão constantemente 
porque apenas desse modo podemos esperar que a 
mudança desejada realmente aconteça e se torne um 
hábito. É bom também relembrar as pessoas sobre sua 
responsabilidade quanto ao conhecimento que estão 
recebendo. Enfatize a importância de cada um em falar 
àqueles que precisam de mudança em suas vidas que 
nós também precisamos mudar. Expresse o que signifi-
ca servir aos outros e por que fazemos isso. Motive os 
participantes a dividir o conhecimento adquirido com 
outros e a comparecerem novamente na próxima sessão.

Inclua no programa do semestre eventos do 
Clube para a cidade, envolvendo os participantes

Sugestão: Clube Vida e Saúde na escola - Prevenção 
da obesidade infantil

Podemos pedir aos participantes que estão desejo-
sos de servir a outros, que nos ajudem a organizar 
um evento para a comunidade, saindo da sua zona de 
conforto. Planeje as atividades com base nos talentos e 
habilidades dos participantes. Delegue as responsabili-
dades, preparem todos juntos para realizá-lo.

É possível criar uma pequena Feira Vida e Saúde 
da Criança. Pode ser feito competições, aulas práticas, 
dinâmicas, lanchinhos saudáveis, oficinas etc. A premia-
ção para os vencedores pode ser livros infantis sobre 
saúde.  A escola e o Clube Vida e Saúde podem desenvol-
ver uma parceria permanente com esse programa.

Ao planejar o programa, sempre considere maneiras 
de também envolver os participantes.

Outro evento que pode ser promovido pelo Clube 
juntamente com os participantes, seria uma Feira Vida e 
Saúde para os moradores do bairro. 
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Encontro para exercício físico

Todos os domingos. Mexa-se para perder peso;      
lazer, academia ou natureza

Pode ser realizado alongamentos, exercícios aeróbi-
cos, outras atividades ou jogos esportivos. As atividades 
devem ser ajustadas à faixa etária do grupo que partici-
pa da sessão. Durante os exercícios, a ênfase deve estar 
também na amizade, divertimento e não tanto na 
performance. A intenção, a princípio, é motivar.

Fim do ciclo

Último encontro:      faça o que puder 
e fique em paz com o restante 

A última apresentação do semestre tem foco motiva-
cional, para ajudar os participantes a adquirir um ponto 
de vista, comportamento e atitudes equilibradas em 
relação a outras pessoas. 

A última sessão pode ser uma recapitulação de tudo 
o que aprendemos, motivação com um jantar junto 
à discussão sobre o que teve mais valor para nós nos 
últimos meses. Nesse encontro, apresente o programa 
do próximo semestre. 

Caso o Clube faça recesso de férias, mantenha o 
contato com o grupo até o início do próximo Ciclo de 
atividades ou realize um acampamento Vida e Saúde 
no intervalo.

É importante que cada ação tenha 
começo, meio e fim. Prazo para 
iniciar e terminar, gerando assim 
maior engajamento. No término de 
um ciclo, convide os participantes 
para o próximo CICLO do Clube 
que será elaborado conforme as 
necessidades dos participantes já 
envolvidos.
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PROJETOS PARA REALIZAR NO 
CLUBE VIDA E SAÚDE

O clube pode começar com um projeto ou pode 
realizar vários simultaneamente. Isso dependerá da 
realidade de cada clube conforme recursos da igreja 
local em relação às pessoas capacitadas para dirigi-
rem os projetos, recursos de espaço físico e recursos 
financeiros.  

GRUPO DE ORAÇÃO PELA CURA

Este é um grupo com uma missão muito importante 
para o Clube e para a igreja. Os encontros podem aconte-
cer de forma presencial ou virtual. Precisa ser organiza-
do um meio de comunicação (e-mail, um número de 
telefone etc.) para envio dos pedidos e agradecimentos 
aos participantes. O coordenador do grupo de oração 
quem irá reunir esses pedidos e agradecimentos. 

O grupo pode se reunir diariamente ou em alguns 
dias da semana. O dirigente da reunião apresentará a 
lista de pedidos e agradecimentos aos participantes. 
Depois dividirá em grupos menores de 4 a 5 pessoas. 
Para cada grupo menor será direcionado os motivos de 
orações específicos. Todos os participantes do grupo 
oram pelos motivos e nomes apresentados.

Os motivos de oração podem se modificar ao longo 
do tempo, pedidos pode, se tornar agradecimentos 
ou orações por consolo em caso de falecimento. É 
importante manter contato com as pessoas que enviaram 
para saber se houve mudanças quanto aos pedidos. Esse 
é um ministério de grandes testemunhos e bênçãos.

O que Ellen White diz sobre a Oração pela Cura 
dos enfermos:

[...] Quando negligenciares a oração pelos 
enfermos, vós os privais de grandes bênçãos; pois 
os anjos de Deus estão esperando ajudar a essas 
almas em resposta a vossas petições” MS 195

“O auxílio ao físico e ao espiritual devem 
misturar-se, levando os afligidos a confiar no 
poder do Médico celestial. Aqueles que, ao 
mesmo tempo que dando os tratamentos devidos 
também se dispõem a orar suplicando a graça 
restauradora de Cristo, inspirarão fé ao espírito 
dos pacientes. Sua própria conduta será uma 
inspiração aos que supunham ser o seu caso sem 
esperança.” MS 248

“É trabalho perdido ensinar o povo a 
volver-se para Deus como Aquele que lhes cura 
as enfermidades, a menos que sejam também 
ensinados a renunciar aos hábitos nocivos. Para 
que recebam Sua bênção em resposta à oração, 
devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o 
bem.” OE, Pr. 215.

“Deve-se tornar claro aos que desejam 
orações por seu restabelecimento, que a violação 
da lei de Deus, quer natural quer espiritual, é 
pecado, e que a fim de receber Suas bênçãos, ele 
deve ser confessado e abandonado.” – OE 216.1

“A ofensa feita a um semelhante, deve ser 
ajustada com a pessoa ofendida. Se alguém que 
deseja recuperar a saúde, se acha culpado de 
maledicência, se semeou a discórdia no lar, na 
vizinhança ou na igreja, suscitando separação e 
dissensão, se por qualquer má prática, induziu 
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outros a pecar, essas coisas devem ser confessa-
das diante de Deus e perante os ofendidos.” OE. 
Pg. 216.

“Portanto, nossas orações devem incluir 
este pensamento: “Senhor, Tu conheces todo 
segredo da alma. Estás familiarizado com estas 
pessoas. Jesus, seu Advogado, deu a vida por 
elas. Seu amor por elas é maior do que é possível 
ser o nosso. Se, portanto, for para Tua glória e 
o bem dos aflitos, pedimos, em nome de Jesus, 
que sejam restituídos à saúde. Se não for da Tua 
vontade que se restaurem, rogamos-Te que a Tua 
graça os conforte e a Tua presença os sustenha 
em seus sofrimentos.” – OE 217.2

“Casos há em que o Senhor opera decidida-
mente por Seu divino poder na restauração da 
saúde. Mas nem todos os doentes são sarados. 
Muitos são postos a dormir em Jesus.” OE, Pg. 
218.

“Os que buscam a cura pela oração, não 
devem negligenciar o emprego de remédios ao 
seu alcance. Não é uma negação da fé usar os 
remédios que Deus proveu para aliviar a dor e 
ajudar a natureza em sua obra de restauração.” 
OE. Pr. 220.

“Ao termos orado pela restauração de um 
enfermo, seja qual for o desenlace do caso, não 
percamos a fé em Deus. Se formos chamados 
a sofrer a perda, aceitemos o amargo cálice, 
lembrando-nos de que é a mão de um Pai que 
no-lo chega aos lábios. Mas sendo a saúde 
restituída, não se deveria esquecer que o objeto 
da misericordiosa cura se acha sob renovada 
obrigação para com o Criador.” OE, Pg. 221.

O Grupo de oração pelos enfermos não é parte oficial 
do cronograma regular dos Clubes Vida Saúde. Esse 
é um ministério de apoio, promovido pela equipe do 
Clube em parceria com outros ministérios e membros 
voluntários da igreja com o dom da oração.

95
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ESCOLA DE CULINÁRIA SAUDÁVEL 
VIDA E SAÚDE

TEMAS: Desjejum, almoço, jantar, dietas especiais 
para desintoxicação, dietas para bebês, dietas sem 
glúten, curso de culinária delivery, dieta para diabéticos 
ou hipertensos, ovolacto ou vegetariana estrita.

São um dos seminários mais atrativos do Clube, 
talvez por serem tão práticas. Entretanto, requerem 
que todos os participantes recebam receitas para que 
possam experimentar em suas casas.

Em geral, podemos dizer que as pessoas sabem como 
preparar refeições com ovos, leite, manteiga, queijo 
ou creme de leite. No entanto, quando esses tipos de 
comidas não são limitadas, podem tornar-se um grupo 
de risco, afetando nossa saúde de forma negativa.

Sendo assim, os produtos usados nas aulas de culiná-
ria devem ser, de forma geral, de origem vegetal de       
maneira a ensinar as pessoas a fazerem substituições por 
opções mais saudáveis de alimentos e preparos. Dessa 
forma, os Clubes podem ajudar as pessoas a se tornarem       
menos suscetíveis a desenvolver doenças do estilo de 
vida. Outra razão pela preferência de alimentos de 
origem vegetal, é que os produtos animais, geralmente, 
são fontes potenciais de infecções microbiológicas, 
bacterianas ou virais que, certamente, queremos evitar 
ao servir a comida para degustação.

No Clube recomendamos a dieta ovolactovegeta-
riana enfatizando produtos orgânicos, especialmente 
em se tratando de laticínios e ovos, e a dieta vegetariana 
estrita, que inclui a abstenção de leite e ovos.  Também 
enfatizamos a importância do baixo teor de gordura.

As aulas de culinária podem ser executadas de várias 
formas:

A preparação de pratos em frente aos participan-
tes

Todo o processo é mostrado bem à frente dos olhos 
das pessoas do início até o fim. Nos intervalos, quando 
nada importante estiver acontecendo (enquanto a cebola 
está sendo frita, por exemplo), podemos falar sobre 
os benefícios deste alimento, sobre quão saudável é a 
cebola, sobre os benefícios que esta forma de preparo 
proporciona. Após finalizado o prato, mostramos as 
várias maneiras de servir, o que combina com ele      etc. 
O prato pode então ser servido em pratinhos pequenos 
para cada um dos participantes.

Preparo dos pratos a partir de alimentos pré-pre-
parados em casa

Para preparar um risoto, por exemplo, você pode 
cozinhar o arroz e os vegetais separadamente e, em 
frente à plateia, pode misturá-los, aquecer, temperar 
e torná-lo atraente. Esta maneira é especificamente 



Fazendo Acontecer

97

adequada ao cozinhar pratos contendo grãos, legumes 
ou vegetais duros. Também é apropriado para quando 
fizer patês, quando você pode, por exemplo, trazer os 
feijões cozidos para misturá-los, frente às pessoas, aos 
outros ingredientes.

A preparação de alimentos com a assistência de 
outras pessoas

No início da aula de culinária, podemos pedir que 
pessoas nos ajudem no preparo. O voluntário deverá 
lavar as mãos, vestir um avental e trabalhar de acordo 
com as instruções. Na preparação de pão ou granola, 
você pode pedir a ajuda de mais pessoas e, eventual-
mente, elas podem levar os alimentos para casa por um 
preço reduzido. As pessoas ficarão animadas porque 
poderão participar no próprio processo de preparação 
do alimento. Para degustação, devemos usar o alimento 
preparado de acordo com a mesma receita, no entanto, 
previamente preparado em casa.

Preparação do alimento feita por todos

Nesta forma de aula todos os alunos colocarão a “mão 
na massa”. Pode ser enviado a receita previamente para 
que cada participante traga os seus próprios ingredien-
tes e junto com o instrutor da aula realize o passo a 
passo fazendo o seu próprio prato para degustar e levar 
para casa. A dificuldade pode ser o espaço físico para 
todos executarem o preparo, porém se for escolhido 
receitas de fácil preparo que não precise talvez de forno 
e outros processos mais difíceis, pode ser uma forma 
motivadora para aqueles que têm       pouca habilidade 
em cozinhar.

Preparação fictícia apresentando os ingredientes 
usados

Se não for possível realizar aulas de culinária no local, 
pode colocar todos os ingredientes à sua frente e usar 
gestos para mostrar como seria o procedimento passo 
a passo. Então, podemos mostrá-los o produto final já 
pronto, feito em casa, e deixar que o experimentem. 
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Preparação de alimento em vídeo

É o modo de preparação que menos exige esforços, 
não há louça para lavar, pressão ou estresse durante a 
preparação, no entanto faça dessa forma se realmente 
tiver impossibilidade ou pessoas habilitadas para fazer 
a demonstração. Sempre haverá maior aproveitamento 
quando é possível fazer de forma prática.

Neste modelo tem uma vantagem, poderá apresentar 
muito mais receitas em uma sessão do que seria possível 
ao fazer ao vivo.

Vocês podem tanto filmar vocês mesmos preparando 
o alimento ou podem usar materiais já disponíveis.  A 
degustação é feita, então, a partir do alimento prepara-
do em casa ou se foi preparado previamente levar para 
degustação no local.

Acesse material curso de culinária delivery: 

Acesse aulas de 
culinária do Vida e 
Saúde Novo Tempo: 

Acesse aulas 
de culinária do 
VegTube:

CLIQUE NAS 
IMAGENS PARA 
ACESSAR

https://downloads.adventistas.org/pt/saude/manuais-e-guias/projeto-culinaria-delivery/
https://youtube.com/playlist?list=PL_iTlHPwdipXhhyzn_2W-iCN7bQydEGLD
https://www.youtube.com/channel/UCMta_VBAxD8CMJcu44EO2kg
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COMPETIÇÃO DE PRATOS 

“Melhor salada saudável” 

Reuniões comuns do clube de saúde podem se 
tornar mais interessantes com a adição de um evento 
ou competição. Nessas ocasiões, pode-se convidar os 
membros regulares e o público em geral. A regra é 
preparar um prato saudável, por exemplo uma salada 
usando somente produtos de origem vegetal e trazer 
uma cópia da receita por escrito. As saladas são julgadas 
por um chef, culinarista ou celebridade convidada. 

Sobre os critérios podem ser: sabor, combinação 
apropriada, aparência, decoração, grau de atração      
etc. Os vencedores (geralmente, mais do que um, para 
intensificar a motivação) podem receber cestas com 
presentes saudáveis dos patrocinadores, um livro, um 
cupom de desconto para uma loja de produtos saudáveis      
etc. O evento pode ser animado por uma apresentação 
musical ou uma breve palestra motivacional.

Aproveite, para convidar todos que sejam interes-
sados em assuntos de saúde para comparecerem 
regularmente às reuniões do Clube (distribua 
convites contendo o programa). Prometa entregar 
cópias impressas de todas as receitas inscritas na 
competição. Desse modo, o evento pode ser usado para 
vincular novas pessoas ao Clube.
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MEDIÇÕES DE CONTROLE DO 
PESO, IMC E PRESSÃO SANGUÍNEA

A checagem de medidas pode fazer parte das reuniões 
regulares do Clube. As pessoas que desejam podem 
chegar 15 minutos antes do início. À medida que as 
pessoas virem os resultados positivos serão motivadas a 
aderirem à mudança do estilo de vida. 

CLUBE DE PERDA DE PESO

Encontros voltados às pessoas interessadas em 
perder peso através da mudança no seu estilo de vida. 
Nesse programa, a finalidade é atender às necessidades 
físicas e prestar orientações em como adquirir hábitos 
saudáveis através da alimentação saudável e atividade 
física. Também, de promover apoio na saúde emocio-
nal enquanto se estimula mudanças para uma vida mais 
saudável. Além disso, fortalecer a espiritualidade através 
do ensino bíblico. 

Nos encontros, além do ensino prático e teórico, é 
realizado o acompanhamento do progresso de cada 
participante em relação ao alcance dos seus objetivos. 
Desafios diários e apoio constante para prática de um 
estilo de vida saudável são a base do projeto.

MEXA-SE VIDA E SAÚDE

Programas de exercício são outras atividades do Clube, 
com o intuito de abordar outro aspecto importante do 
estilo de vida saudável. Iremos acompanhar aqueles que 
gostam de se exercitar e programar atividades de acordo 
com o interesse deles. Precisamos motivar aqueles que 
não possuem o hábito de se exercitar e, com o tempo, 
poderão se juntar aos outros. 

Certamente, após comparecerem regularmente por 
um certo período, irão desenvolver o hábito e passarão a 
gostar da atividade, especialmente ao sentirem uma boa 
atmosfera no grupo. Atividades em conjunto fortalecem 
amizades, ampliam o círculo de interesse aos membros 
familiares, oferecem uma maneira eficiente de empregar 
o tempo livre e de criar prazer pela atividade. Tipos de 
atividade: ginástica em grupo, grupo de caminhada, 
corrida, trilhas, funcional, pilates, alongamento, ciclis-
mo, esportes no domingo etc.

Acesse o projeto 
mexa-se pela vida: 

CLIQUE NA 
IMAGEM

https://www.adventistas.org/pt/saude/projeto/mexa-se-pela-vida/
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 ESCOLA DE JARDINAGEM:

 Horta Comunitária, suspensa e em pequenos 
espaços 

Aula teórica e prática sobre cultivo de horta domici-
liar ou comunitária. Solicitar para que cada participante 
traga garrafa pets vazias, canos de PVC, potes ou vasos. 
Pode ser ensinado como fazer horta suspensa para 
aqueles que não tem espaço. Uma outra possibilidade é 
ensinar como fazer uma composteira. 

O Clube pode fazer um projeto contínuo de plantio 
e manutenção de uma horta comunitária. Os alimentos 
cultivados podem ser doados para pessoas carentes.

Material: Mudas, terra, ferramentas. 

 SALA DE CHÁ DE ERVAS COM 
VÍDEOS

Esse tipo de atividade pode ser um formato fácil 
de iniciar ou complementar um Clube. Cada tipo de 
atividade irá atrair seu círculo de pessoas interessadas. 
Numa sessão, você pode presentear as pessoas com 
um cardápio de bebidas (como em um restaurante), 
composto de chás herbais e frutais. Pode ser uma 
reunião informal cuja atmosfera é incrementada pelo 
uso de luz de velas, um bonito jogo de toalhas de chá, 
música de fundo etc. 

Você pode incluir uma breve introdução à fitote-
rapia, apresentando os efeitos dos diferentes tipos de 
chás oferecidos. Como parte principal, podem assistir 
a vídeos apresentando vários tópicos relacionados à 
saúde (áreas física, mental e espiritual). O moderador 
lidera a discussão após o fim do filme e finaliza com a 
recapitulação dos pontos mais importantes.

CLUBINHO VIDA E SAÚDE PARA 
CRIANÇAS 

Caso tenha a presença de crianças acompanhando os 
pais ou avós, seria bom organizar o Clubinho Vida e 
Saúde para as crianças.

As crianças são ensinadas através de jogos, brinca-
deiras, histórias e liderança sistemática na direção certa.  
Além disso, as crianças podem aprender músicas, fazer 
trabalhos manuais ou encenações com base em histórias 
selecionadas e eventualmente se apresentam na parte 
conclusiva de uma das sessões para os adultos.

Lidar com crianças de idades bem diferentes pode ser 
um desafio; por outro lado, pode também ser uma boa 
oportunidade para motivar crianças mais velhas a ajudar 
a liderar os mais jovens.

Caso tenha os ministérios de aventureiros e desbra-
vadores na sua igreja, poderá ser feito uma parceria para 
este projeto.
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ATIVIDADES TERAPÊUTICAS

 Encontros voltados para o ensino de artesana-
tos, crochê, bordado, tear, tricô, corte e costura e outras 
habilidades  que venham ensinar um novo aprendizado, 
aliviar o estresse, promover convívio em grupo, apoio 
à saúde mental, melhora do desenvolvimento motor, 
melhora no processo de criatividade e até mesmo fonte 
de ocupação para idosos. 

ENCONTROS PARA APRENDIZA-
DO: 

Roda de conversa sobre mudança no estilo de 
vida 

A ideia é ter uma série de encontros de 15/15 dias 
ou semanal durante um ciclo que dure no máximo um 
semestre ( no semestre seguinte, será lançado reabertura 
no ciclo com novas temáticas). Em cada encontro será 
abordado uma temática do estilo de vida.

Por exemplo: A importância do sono; alimentação 
saudável (+ água, temperança - o enfoque sempre no 
que se deve incluir na alimentação); Prática de atividade 
física (+sol - neste encontro proporcionar experiência 
prática); Gestão do Estresse (estratégias baseadas na 
terapia cognitiva comportamental); Abstinência de 
tóxicos (malefícios da cafeína, alimentos ultra processa-
dos, álcool, drogas, tabaco); Relacionamentos (relacio-
namentos tóxicos, relacionamento com Deus); 

Proporcionar um ambiente acolhedor; preferencial-
mente sentados em formato de roda de conversa; inicia 
com uma dinâmica para apresentação ou interação. 
Pode haver uma oração e leitura para reflexão; introdu-
zir o assunto do dia (pode ser uma palestra ou vídeo).      
Depois na interação leve o grupo à reflexão, ao final, 
o participante deve sair com um plano de ação para a 
semana. Na próxima semana, inicie compartilhando 
como foi a semana, os pontos altos e quais estratégias 
usaram para superar os obstáculos. 

Segue material de apoio sugestivo para este tipo 
de encontro do clube

Acesse pelo link a Cartilha Ciclo de aprendizagem 
Clube Vida e Saúde: 

CLIQUE NA 
IMAGEM

https://drive.google.com/file/d/1kVMPV0-Yc8D5c0mdlJGC_HQuuWKL_bK1/view?usp=sharing
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PROJETO OITO REMÉDIOS 
NATURAIS

Levar o aluno a compreender a importância da 
obediência às leis naturais para a saúde física, mental 
e espiritual, por meio do estilo de vida. Poderá ser 
convidado um profissional de saúde para ministrar a 
aula.

Apresentar os oito remédios da natureza, explicando 
cada um deles, bem como sua importância. 

MATERIAL BASE: Power Point DSA. 

DINÂMICA: Alunos divididos em duplas, irão 
compartilhar quais são os possíveis obstáculos que 
enfrentarão para colocar em prática cada remédio 
natural e quais alternativas eles propõem       para colocar 
em prática a vivência. 

DESAFIO: Escolher um dos 8 remédios naturais 
para colocar em prática durante o próximo mês,       
comprometendo-se em influenciar pelo menos 1 pessoa 
a entrar nessa jornada com ele. 

CLIQUE NA 
IMAGEM

CURSO 8 REMÉDIOS NATURAIS 
por WhatsApp

Este curso objetiva ajudar pessoas que desejam 
mudar seu estilo de vida, mas que não se sentem à 
vontade para discutir as decisões sobre sua vida em 
meio a um grupo de pessoas. Essas pessoas recebem 
seu curso sobre saúde de forma virtual por WhatsApp. 
Até mesmo alguns dos participantes do Clube ficam 
satisfeitos com essa forma de educação, bem como 
seus familiares, vizinhos, amigos, colegas e outros.  

CLIQUE NA 
IMAGEM

https://www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-naturais/
http://adv.st/curso8remedios
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GRUPO DE MÃES SAUDÁVEIS 

Conduzir o aluno a compreender sobre a importân-
cia do estilo de vida na expressão dos genes. Incentivar 
às mamães a mudarem seu estilo de vida. Pode-se fazer 
uma série de 5 encontros. 

Explanar sobre os tipos de alterações causadas pelos 
fenômenos e quais fatores ambientais influenciam os 
fenômenos epigenéticos. Fazer oficinas culinárias para 
lanches saudáveis; Planejamento financeiro; cozinhar 
mais saudável com o que se tem; Hortas domésticas, 
oficina de atividade física, etc. 

ESTRUTURA: Oferecer um espaço para que as 
crianças tenham atividade enquanto as mães participam 
do encontro. 

GRUPO MAIS SAÚDE 

Abordar sobre as principais doenças crônicas não 
transmissíveis - DCNT (obesidade, hipertensão, 
diabetes, câncer etc.) e sua relação com o estilo de vida 
insalubre. 

Fornecer noções básicas sobre a fisiologia cardiovas-
cular, respiratória, aparelho reprodutor etc... e abordar 
sobre os meios de prevenção e fornecer orientações e 
apoio para mudança no estilo de vida e fortalecimento 
da imunidade. Integrar sempre uma oficina culinária 
saudável para prevenção; permitir troca de experiência 
e incentivar a mudança. Formar grupos de caminhada, 
alongamento etc. 

DESAFIO: Identificar um parente, amigo ou vizinho 
que possui alguma DCNT e compartilhar as informa-
ções aprendidas. Montar um plano de prevenção de 
doenças juntamente com a família. 

SAÚDE EMOCIONAL E COMUNI-
CAÇÃO NÃO VIOLENTA 

 Compreender o funcionamento da mente, das 
emoções, pensamentos e comportamentos. Apreender 
a como identificar pensamentos insalubres. Abordar 
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CURSOS SOBRE TERAPIAS 
NATURAIS, MASSAGEM OU EXERCÍ-
CIOS POSTURAIS

Conduzir o aluno a conhecer o conceito de geotera-
pia e hidroterapia, suas indicações e contraindicações. 
Recomendado que seja feito por um profissional de 
saúde. A aula precisa ser teórica e prática, demonstran-
do as técnicas para os alunos e,       se possível, que 
todos façam juntos.

Todas essas atividades são lideradas por palestrantes 
suficientemente treinados em certa área ou que assisti-
ram cursos de treinamento especial. Remédios naturais 
atraem um grande número de interessados hoje em 
dia. Essas lições incluem conhecimento básico sobre 
primeiros socorros para o caso de problemas agudos 
de saúde ou doenças respiratórias comuns (remédios 
naturais como tratamento suplementar à abordagem 
tradicional). Eles explicam o modo de ação dos chás de 
ervas, alho, carvão ativado, banhos, compressas e sucos 
vegetais. 

Além disso, informações como essas podem assumir 
parcialmente o caráter de prevenção de doenças, 
massagem e exercícios podem prevenir os problemas 
ligados ao sistema motor, especialmente, em pessoas 
cuja ocupação exige que permaneçam sentados por 
grande parte do dia e que são sedentários.

sobre as mais frequentes doenças mentais. Trabalhar 
maneiras de comunicação não violenta e ter diálogo 
assertivo. 

Convidar um profissional Psicólogo com abordagem 
TCC.

Apresentar os conceitos de inteligência emocional, 
ressaltar a importância do eixo intestino-cérebro e quais 
os melhores alimentos para isso. Treinar para que os 
alunos aprendam técnicas de comunicação não violenta 
e desenvolvam maneiras de se comunicar e compartilhar 
a mensagem de saúde. Explanar sobre os produtos que 
alteram a mente e o comportamento. Abordar sobre 
técnicas de desenvolvimento da força de vontade. Com 
aula teórica e dinâmicas.

MATERIAL BASE: Capítulo 3 do livro corpo saudá-
vel 

DESAFIO: Incentivar leitura em casa das páginas 
94 a 105 do livro Corpo saudável e estimular para que 
os alunos criem estratégias para lidar com as situações 
consideradas obstáculos para se ter um estilo de vida 
saudável. 

PARA SE APROFUNDAR: Livro: Marshall 
Rosenberg, Comunicação não violenta. AGORA 
EDITORA. Livro: Svitlana Samoylenko. Emoções: 
eu tenho escolha? Como superar estresse, ansiedade 
e depressão em alguns passos simples. Ed. Do Autor 
(impressão União Sul Brasileira) 
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CURSO COMO DEIXAR DE FUMAR 
RESPIRE LIVRE (Breathe- Free2) 

 Os palestrantes não precisam ser ex-fumantes. No 
entanto, precisam ter bom conhecimento dos problemas 
físicos e mentais relacionados à dependência. Precisam 
estar bem familiarizados com as razões comuns que 
fazem com que pessoas comecem a fumar, sentimentos, 
efeitos de substâncias perigosas presentes nos cigarros, 
sintomas de abstinência, tendências individuais e outras. 

Esse seminário requer a participação de palestran-
tes com conhecimento da área médica, conhecimento 
substancial de psicologia e problemas da dependência. 
Uma boa combinação neste caso seria um palestrante 
psicólogo junto a um médico.

No entanto, na experiência prática pessoas que não 
preenchem todos esses requisitos são capazes de liderar 
com sucesso esses seminários se devidamente prepara-
dos e que recorram materiais de apoio como vídeos, 
para suprir as orientações técnicas. 

Este tipo de seminário é extremamente necessário 
para a sociedade. No entanto, os fumantes, seja qual 
for a razão, não demonstram interesse em buscar 
ajuda. Eles até desejam abandonar o vício; no entanto, 
faltam-lhes força para lutar e mesmo que confiem nos 
seminários, não confiam em si mesmos. Sendo assim, 
poucos comparecem à essas palestras, ainda que sejam 
bem divulgadas. O sucesso de um seminário depende 
em grande parte do apoio dos familiares e também do 
apoio pessoal da equipe fora do seminário. Ao convidar 
pessoas, tente usar o contato pessoal com pessoas 

MINISTÉRIO DE RECUPERAÇÃO 

Este programa é voltado para desintoxicar e reabilitar 
pessoas dependentes químicas, através de atendimento 
especializado e suporte nas áreas física e emocional. 

OBJETIVO: Realizar acompanhamento das pessoas 
dependentes de álcool ou drogas e oferecer apoio social, 
se necessário. Promover atividades de ocupação e lazer 
para os participantes. 

Nesse projeto, pode ser realizado parceria com 
instituições e projetos já existentes. 

Acesse o manual de apoio ao fumante Respire Livre 
2 na imagem abaixo.

CLIQUE NA 
IMAGEM PARA 
ACESSAR O CURSO

Acesse materiais e 
vídeos contra o fumo:

fumantes para incentivá-
-los a participar. 

O curso completo e 
materiais do Respire 
Livre você encontra no 
curso CEIFO saúde: 

CLIQUE NA 
IMAGEM

CLIQUE NA IMAGEM PARA 
ACESSAR O MANUAL

https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/ceifo-saude/P47937496T
https://www.adventistas.org/pt/saude/projeto/como-parar-de-fumar/
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-parar-de-fumar
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       VENDA DE LITERATURA SOBRE 
SAÚDE

Os vendedores de literatura sobre saúde (colportores      
etc.) podem ser convidados para as reuniões do clube 
de saúde para oferecer materiais variados abordando 
diferentes tópicos de saúde.

PROGRAMA INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL

O objetivo desse programa de 8 semanas é aprender 
o que é inteligência emocional, como ela se aplica no 
dia a dia e que relação tem com a inteligência espiritual. 
Em cada dia um profissional da área (psicólogo, por 
exemplo) aborda um dos pilares da IE e em seguida 
promove uma discussão em grupo sobre o tema. Após 
isso, faz-se um link do tema da noite com a inteligên-
cia de Cristo extraindo lições práticas. Os encontros 
devem promover reflexões e vivências que gerem um 
aprendizado pessoal e em grupo, possibilitando o 
autoconhecimento, desenvolvimento da consciência 
crítica, sistematização de conteúdos, sentimentos e 
experiências e construção coletiva do saber.

Temas dos encontros:

1) Para que servem as emoções – dualidade razão e 
emoção e para que serve a Inteligência Espiritual.

2) Autoconhecimento e como somos conhecidos por 
Jesus.

3) Empatia e empatia divina.

4) Ansiedade e estresse      e desenvolvimento da 
confiança em Deus.

5) Habilidades interpessoais e o fruto do Espírito.

6) Controle das emoções e como Jesus lidou com a 
raiva.

7) Inteligência emocional para tudo na vida e inteli-
gência espiritual para todas as situações.

8) Encerramento e convite para Detox da Alma 
(classe bíblica).
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FEIRA VIDA E SAÚDE

É uma ferramenta muito eficiente para lançar um 
Clube Vida e Saúde. Pode ser feito em locais com 
grande fluxo de pessoas (shopping centers, praças, halls 
de prédios administrativos, escolas, parques etc.). No 
evento é divulgado os 8 remédios naturais.

Em cada estande, há pelo menos um membro da 
equipe para dar conselhos e recomendações. O objetivo 
é chamar a atenção das pessoas e informá-las de um jeito 
informal, sem ameaças, sobre o que precisam mudar em 
seu estilo de vida. As pessoas também podem descobrir 
fatores de risco com aplicação de testes, exames, 
medições e pesagem. 

Ao mesmo tempo, podem ser convidadas a participar 
dos encontros do Clube, que deve ser agendado para 
ter início no dia seguinte ou no máximo na próxima 
semana com uma apresentação interessante e degusta-
ção de alimentos saudáveis. 

A Feira Vida e Saúde também pode ser organizada 
com mais frequência, porém, menor amplitude pela 
equipe do Clube e os próprios participan-
tes – por exemplo, uma vez por semestre 
para a vizinhança.

Acesse o material detalhado sobre a 
Feira Vida e Saúde disponível.

  

MARATONA VIDA E SAÚDE

Esse é um evento muito interessante e pode atrair 
várias pessoas. O ponto fraco desse evento é que pode 
fracassar em atingir aqueles que são sedentários ou se 
exercitam muito pouco. No entanto, pode ter efeito 
positivo para crianças e jovens (se a atuação ocorrer em 
cooperação com escolas), o que pode também por fim 
ter efeito educacional. 

Além disso, os pais, geralmente, comparecem para 
assistir às crianças e eles estarão ouvindo e participando 

EVENTOS PROMOVIDOS 
PELO CLUBE

CLIQUE NO LOGO PARA 
ACESSAR O MATERIAL

https://www.adventistas.org/pt/saude/projeto/feira-vida-e-saude/
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PALESTRAS SOBRE SAÚDE

As palestras são importantes fontes de informação 
para os participantes das reuniões do clube. Se bem 
apresentadas, podem levar a decisões importantes 
em relação às mudanças no estilo de vida. Durante as 
palestras é importante focar nos pontos mais importan-
tes do assunto para evitar transparecer um ponto de 
vista limitado e desequilibrado ou concentrar-se em 
detalhes sem importância. 

É recomendável usar perguntas de controle para 
se certificar de que os ouvintes entenderam o ponto 
principal, fazendo uso de repetição, se possível. Não 
se esqueça de que, “às vezes, menos é mais”. Esse      
princípio fará com que evite despejar um caminhão 
de informação e argumentos sobre os ouvintes, o que 
poderá surtir efeito contrário. 

É sempre bom usar exemplos positivos para 
motivar as pessoas (“ao aplicar este conselho sobre 
saúde em suas vidas, o grupo em estudo obteve uma 
diminuição de 50% na ocorrência de tal doença”), ao 
invés de consequências negativas (“aquele grupo 
que não seguiu o conselho e comeu carne observou 
aumento de 50% na incidência da doença”). Não 
tente tirar das pessoas seus hábitos favoritos, embora 
maus; ao invés disso, tente fazer com que eles sejam 
substituídos por hábitos melhores, o que acontecerá 
naturalmente e gradualmente.

As palestras sobre saúde podem ser sobre várias 
áreas, desde nutrição até seminários sobre problemas       
emocionais ou de dependência. É bom que as apresen-
tações incluam também uma parte prática (discussão, 
teste, situação exemplo, exercício etc.). 

Na conclusão do tema, procure recapitular os 
pontos principais - e é sábio envolver os participantes 
nesta parte.

Palestras prontas, que foram preparadas por profis-
sionais e palestrantes podem ser usadas. Recorra aos 
links de recursos de materiais sugeridos neste material.

do programa também. Não esqueça de convidá-los 
para as reuniões regulares do Clube. 

Se o evento for feito para a família, num parque 
prepare vários circuitos de competição - um deles pode 
ser o circuito dos 8 remédios naturais, com pergun-
tas que devem ser respondidas pelos pais e filhos antes 
que alcancem a linha de chegada. Os pais, juntamente 
com as crianças, podem ser surpreendidos com uma 
doce recompensa (por exemplo, uma mesa de frutas) ao 
chegar ao final da rota.
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SEMINÁRIOS ANTIESTRESSE       
PARA EMPRESÁRIOS OU PESSOAS 
COMUNS

É possível focar os seminários em certas áreas de 
acordo com as necessidades do público-alvo. Um 
seminário antiestresse pode ajudar as pessoas a lidar 
com tensão excessiva de trabalho e estresse causado 
pelas demandas desse mundo, problemas familiares, de 
relacionamento ou mesmo por situações difíceis da vida 
que não são fáceis de administrar. A ajuda também vem 
na forma de organização eficiente do tempo e estabele-
cimento de prioridades diárias. É necessário apontar as 

áreas social, mental e espiritual como fontes de solução 
potencial para esses problemas.

Todos os palestrantes que lideram os seminários 
precisam ter algum conhecimento da área de psicologia 
ou ministerial. É melhor que os exemplos, sejam positi-
vos ou negativos, venham do próprio ambiente do que 
retirados de livros. A experiência de vida do palestran-
te e participantes é crucial para ajudar os ouvintes a 
conquistar confiança. Cada seminário pode ser liderado 
por um palestrante, psicólogo e ministro.

Seminários antiestresse  podem ser apresentados por 
vídeos.
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ACAMPAMENTO/RETIRO OU 
IMERSÃO VIDA E SAÚDE 

Muitas pessoas após experimentarem certas mudanças 
durante o ano não querem passar toda as férias da 
maneira tradicional e pouco saudável, esse pode ser um 
momento ideal para se organizarem e participarem de 
um encontro mais pessoal e com mais dias. 

O Clube pode oferecer uma agradável semana 
educacional relaxante com alimentação vegetariana, 
descanso mental, palestras interessantes apresentadas 
por profissionais com a possibilidade de checar medidas 
e fazer consultas sobre questões ainda não totalmente 
esclarecidas, passeios, atividades esportivas, noite social      
etc. 

Esses tipos de encontros favorecem um maior 
vínculo entre os participantes do Clube. 

Essa pode também ser uma oportunidade para os 
participantes convidarem suas famílias para também 
participarem.

DIA DA SAÚDE OU SEMANA DA 
SAÚDE

Uma vez ao ano, pode ser planejado um “Dia da 
Saúde”, o qual pode ou não coincidir com o Dia Mundial 
da Saúde (7 de abril). Neste dia as atividades podem 
variar bastante. Pode-se pedir a cooperação de outras 
instituições da cidade, como a Prefeitura, Universidades 
de Saúde etc. Onde cada uma delas poderia cuidar de 
um aspecto específico.  Por exemplo: a prefeitura pode 
arranjar o espaço (a praça) e o sistema de som. 

Os alunos podem participar oferecendo orienta-
ções nos estandes, contanto que estudem de antemão 
o material fornecido pelo clube, para saberem que 
conselhos específicos precisam dar às pessoas (nutrição, 
exercício, temperança, água      etc.). Na praça, pode haver 
barraquinhas vendendo frutas e vegetais, alimentos 
saudáveis, produtos para tratamentos naturais, quitutes 
saudáveis, literatura sobre saúde, produtos herbais, etc. 
Além disso, pode ser organizado competições, distribui-
ção de panfletos sobre saúde preventiva etc.

Durante o programa, convidem as pessoas para 
as reuniões regulares do Clube. É bom informar as 
pessoas, que no Clube elas não irão apenas aprender 
algo sobre sua saúde, mas, principalmente, praticar.
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DIAS ESPECIAIS

Uma parte das atividades do clube pode ser dirigida 
a eventos focando em Dias Internacionais da Saúde. 
Tal evento requer preparação especial, apresentação, 
pesquisa sobre a história desse dia, estatísticas e outros 
dados ligados ao tópico em questão. Podem convidar 
um profissional que seja familiarizado com o problema 
em discussão. O evento deve concentrar-se nos seguin-
tes tópicos:

Fatos sobre prevenção relacionados ao estilo de 
vida (dia de combate ao câncer, diabetes, osteoporose, 
dia da saúde do coração, dia sem tabaco...); Apoio e 
ajuda (conflitos familiares, crianças, deficientes); Uso 
prático da (água, nutrição, saúde mental).

O evento pode envolver uma Feira Vida e Saúde, 
palestras, competições, distribuição de panfletos 
contendo material apresentado nas palestras e convites 
para as reuniões do Clube.

Para ter ideia, aqui está a lista dos dias especiais da 
saúde:

Fevereiro

04 – Dia mundial do câncer

11 – Dia internacional dos doentes

15 – Dia Internacional contra o câncer infantil

18 – Dia Internacional da Síndrome de Asperger

28 ou 29 – Dia mundial das doenças raras

Março

Primeiro domingo de março: Dia internacional do 
deficiente

03 – Dia Mundial da Audição

04 – Dia Mundial da Obesidade

2ª quinta-feira do mês – Dia Mundial do Rim

19 – Dia Mundial do Sono

20 – Dia Mundial da Saúde Bucal

21 – Dia Internacional da Síndrome de Down

22 – Dia Mundial da Água 

24 – Dia mundial da tuberculose

26 – Dia Mundial de Conscientização Sobre a Epilep-
sia: Dia Roxo

30 – Dia Mundial do Transtorno Bipolar

Abril

02 – Dia Mundial de Conscientização Sobre o 
Autismo

06 – Dia Mundial da Atividade Física

07 – Dia Mundial da Saúde

08 – Dia Mundial da Luta contra o Câncer
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11 – Dia Mundial de Conscientização da Doença de 
Parkinson

14 – Dia Mundial da Doença de Chagas

16 – Dia Mundial da Voz

17 – Dia Mundial da Hemofilia

24 – Dia Mundial da Meningite

25 – Dia Mundial da Luta Contra a Malária

28 – Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

Maio

1ª terça-feira de maio Dia Mundial de Combate à 
Asma

05 – Dia Mundial da Higienização das Mãos

07 – Dia Internacional da luta contra a Endometriose

08 – Dia Internacional da Talassemia

08 – Dia mundial do Câncer de Ovário

10 – Dia Mundial do Lúpus

15 – Dia internacional da família

16 – Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença 
Celíaca

17 – Dia Mundial da Hipertensão

19 – Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal

19 – Dia Mundial de Doação do Leite Humano

25 – Dia Internacional da Tireoide

28 – Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher

29 – Dia Mundial da Saúde Digestiva

30 – Dia Mundial da Esclerose Múltipla

31 – Dia Mundial Sem Tabaco

Junho

05 – Dia Mundial do Meio Ambiente

07 – Dia Mundial da Segurança dos Alimentos

12 – Dia das Crianças

13 – Dia Internacional de Conscientização sobre o 
Albinismo

14 – Dia Mundial do Doador de Sangue

15 – Dia Mundial de Conscientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa

19 – Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença 
Falciforme

24 – Dia internacional da osteoporose

25 – Dia Mundial do Vitiligo

26 – Dia internacional contra o vício das drogas

27 – Dia mundial contra diabetes

Julho Amarelo

Mês de luta contra as hepatites virais

08 – Dia Mundial da alergia 

28 – Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais
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Agosto

01 a 07 – Semana Mundial da Amamentação

Setembro Amarelo 

Mês de prevenção do Suicídio

08 – Dia Mundial da Fibrose Cística

08 – Dia Mundial da Fisioterapia

10 – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

13 – Dia Mundial da Sepse

15 – Dia Mundial de Conscientização Sobre Linfomas

Terceiro sábado do mês de setembro Dia Mundial do 
Doador de Medula Óssea 

17 – Dia Mundial da Segurança do Paciente

19 – Dia Internacional de Atenção aos Acidentes 
Ofídicos

21 – Dia Mundial da Doença de Alzheimer 

Última semana de setembro – Semana Internacional 
dos Surdos

25 – Dia Mundial do Pulmão

26 – Dia Internacional da Linguagem de Sinais

28 – Dia Mundial Contra a Raiva

29 – Dia Mundial do Coração

Outubro Rosa

Mês de conscientização sobre o câncer de mama

01 – Dia internacional do idoso

01 – Dia mundial da Urticária

10 – Dia Mundial da Saúde Mental

16 – Dia mundial da nutrição

06 – Dia Mundial da Paralisia Cerebral

2ª quinta-feira do mês – Dia Mundial da Visão

10 – Dia Mundial da Saúde Mental

12 – Dia Mundial de Conscientização da Artrite 
Reumatóide

12 – Dia Mundial de Cuidados Paliativos

13 – Dia Mundial da Trombose

16 – Dia Mundial da Alimentação

17 – Dia Mundial da Hipertensão

20 – Dia Mundial da Osteoporose

24 – Dia Mundial de Combate à Poliomielite

29 – Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular 
Cerebral
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Novembro Azul 

Mês de conscientização sobre a saúde do homem e 
combate ao câncer de próstata

06 – Dia da Malária nas Américas

10 – Dia Mundial do Ceratocone

12 – Dia Mundial da Pneumonia

14 – Dia Mundial do Diabetes

17 – Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata

17 – Dia Mundial da Prematuridade

18 a 24 – Semana Mundial de Conscientização Sobre 
o Uso de Antimicrobianos

Terceira quarta-feira do mês de novembro – Dia 
Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – 
DPOC

Dezembro Laranja

Mês de prevenção ao câncer de pele

01 – Dia Mundial contra a Aids

02 – Dia Pan-Americano de Saúde. 

03 – Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência

12 – Dia Internacional da Saúde 
Universal

O departamento de saúde da igreja tem muitos 
projetos de saúde. Cada Clube Vida e Saúde pode 
escolher aqueles que impactarão sua igreja e comunida-
de. Não há necessidade de realizar todos, implemente de 
maneira sistemática e continua pelo menos um projeto 
de saúde que sirva a comunidade local. Conforme se 
estruturem agreguem outros projetos.

OUTRAS SITUAÇÕES

Ajustando o programa conforme acontecimen-
tos

Não devemos nos esquecer sobre o que é importante 
para o mundo atual. Pelo menos parcialmente, devemos 
estar sensíveis a organizar o programa quanto a algumas       
datas comemorativas, início ou fim do ciclo de ativida-
des do semestre, acontecimentos significativos do 
mundo (doenças, eventos internacionais atuais).

Próximo ao Natal, peçam aos participantes que 
preparem receitas de biscoitinhos de Natal de acordo 
com as receitas saudáveis que receberam ou levem um 
prato saudável para uma ceia. Neste encontro, convide 
o pastor para relembrar o verdadeiro sentido do Natal. 
Essa pode ser uma experiência muito agradável com 
troca de pequenos presentes. Sugestão: Os presentes 
embrulhados podem ser colocados sobre a mesa e cada 
pessoa escolhe um.

Além disso, é sempre bom lembrar os aniversários 
daqueles que têm feito parte do Clube por mais de um 
ano. Essa      atividade irá desenvolver e fortalecer o 
sentimento de integração social.

Intercâmbio de Facilitadores ou visita a um clube 
vizinho

Se o Clube sente que as atividades começam a 
ficar monótonas, convide alguns Facilitadores 
de clubes vizinhos. Eles podem apresentar fotos 
de seus clubes ou responder perguntas. Como 
variação, vocês podem visitar outros Clubes. Se 

houver oportunidade, o Clube todo pode organi-
zar-se para visitar o outro. 

Nesse caso, é bom escolher uma noite de evento 
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social em vez de uma palestra informativa. O Clube 
pode preparar uma competição de conhecimento 
simples, escolher uma música para cantarem, preparar 
comida para degustação etc. Ao se despedirem, não se 
esqueçam de convidar o outro Clube para visitar o seu 
Clube. 

Outra forma de parceria entre Clubes, é planejar       
alguma atividade conjunta. Pode ser um retiro de fim 
de semana, uma Feira, Maratona etc. Essas atividades 
podem envolver dois ou mais Clubes Vida e Saúde do 
mesmo distrito/região.

Reuniões aos sábados

Após algum tempo de convivência no Clube, os 
participantes começam perceber a saúde em sua mais 
ampla complexidade (física, mental e espiritual), desse 

modo podemos oferecer outro tipo de encontro - como 
reuniões aos sábados em conjunto com alguma refeição. 

Neste dia, os participantes são encorajados a tirar 
uma parte do sábado para descansar e são presente-
ados com um programa descontraído, lidando com 
várias áreas da saúde, músicas significativas, atmosfera 
agradável, amizade, auxílio mútuo e respeito. Pode ser 
um encontro de uma classe Vida e Saúde no sábado à 
tarde, por exemplo.

As “reuniões aos sábados” não são parte oficial 
do programa regular dos Clubes Vida Saúde, embora 
possam ser naturalmente conectadas a ele. O foco para 
esses encontros são pessoas interessadas, sendo esta 
uma maneira de criar relacionamentos e aprofundamen-
to de conhecimento.

Semestre seguinte

Graças ao relacionamento de confiança criado com 
os participantes durante o semestre e conclusão de 
um ciclo de aprendizagem, podemos apresentar um 
próximo ciclo de aprendizado, do semestre seguinte, 
mais específico. Ou seja, com abordagens mais diretas 
na área de saúde mental e emocional, por exemplo.  
Esse é um momento, de considerar temas que norteiam 
a construção de relacionamentos, comunicação efetiva, 
família saudável etc. Mas, continue incluindo os princí-
pios básicos dos 8 Remédios Naturais nas palestras e 
atividades práticas. 

Lembre-se: O importante é sempre reavaliar 
as necessidades do seu público para planejar 
o próximo ciclo de aprendizagem, pois pode 
ser que ainda sejam necessários mais alguns 
ciclos específicos sobre saúde física. Uma opção 
interessante, é intercalar o Ciclo de aprendizado 
sendo um sobre saúde física e o outro sobre saúde 
mental/emocional.

1 - PLANEJAMENTO

Conforme necessi-
dade do público

2 - PRAZO 
PARA INICIAR E 
TERMINAR 

É importante 
que o ciclo tenha 
começo, meio e 
fim

3 - ENCONTROS 
REGULARES

Orientam a 
prática de um 
estilo de vida 
saudável semanal 
ou quinzenal

4 - AMADURECI-
MENTO

Atingiu o objeti-
vo e tornou um 
agente ativo na 
sua mudança

5 - NOVO CICLO

Continuar 
aprendendo ou 
ser um coopera-
dor do clube

O CICLO DE APRENDIZADO ACABOU. E AGORA?

CICLO DE APRENDIZAGEM
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para que ele estude, mas saiba que nenhum dos partici-
pantes será forçado a nada. Com a abordagem correta, 
apenas sentirão a motivação para passarem de partici-
pante à membro da equipe, isso acontecerá de forma 
natural. Ou seja, o processo de discipulado. Logo, 
seja qual for a decisão do participante, deve ser pessoal 
e no momento oportuno. 

Agora, o participante que não atingiu a maturidade 
poderá continuar aprendendo e participando de novos 
ciclos de conhecimento o tempo que achar necessário. 

Amadurecimento dos participantes

Ao final do Ciclo de aprendizagem e avaliação dos 
participantes, aqueles que atingirem a maturidade 
suficiente e quiserem ajudar o Clube, instrua-os e ofereça 
a oportunidade. Isso se  foi observado que o participan-
te desempenhou bem o seu papel como agente ativo 
para a sua própria mudança e demonstra interesse de 
se envolver com o ensino sobre a promoção da saúde e 
princípios do Clube. 

Então, no momento oportuno, ofereça este manual 

Pequeno Grupo Vida e Saúde

Fora das reuniões regulares do clube de saúde, 
os interessados podem se reunir com os Facilitado-
res em um pequeno grupo para aprofundarem seu 
conhecimento e aprenderem mais sobre alguma área 
em particular da saúde. Depois de algum tempo de 
participação no Clube as pessoas se sentirão maduras 
para perceber a necessidade de um contato mais pessoal. 
Contudo, devemos ter cuidado para não pular nenhuma 
fase no processo de amadurecimento dos participantes.

Essas reuniões “mais particulares” requerem confian-
ça, por isso, para alguns, pode surgir o interesse apenas 
depois de um tempo de participação nas reuniões. 
No entanto, assim que terminar o primeiro ciclo de 

aprendizado deve-se dar oportunidade aos participan-
tes para participarem do pequeno grupo dirigido pelo 
Clube Vida e Saúde onde serão apresentados temas de 
saúde e espirituais. Realize parceria com o ministério 
pessoal de sua igreja.

O pequeno grupo não é parte oficial do Clube. 
Entretanto, pode ser necessário e muito útil para 
aprofundar relacionamentos e conhecimento. É ideal 
que a formação deste pequeno grupo seja liderada por 
membros da equipe do Clube Vida e Saúde, pois os 
participantes já têm a familiaridade e confiança dessas 
pessoas. 

1  AGENTE 
ATIVO

2 - DISCIPULADO

3 - NOVO CICLO

4 - PEQUENO GRUPO

5 - SEM 
SEGUIMENTO

AMADURECIMENTO
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Obrigado!



Obrigado!



120

ANEXO I

FORMULÁRIO DE HABILIDADES PARA 
EQUIPE CLUBE VIDA E SAÚDE



121

FORMULÁRIO DE HABILIDADES PARA EQUIPE CLUBE VIDA E SAÚDE
Nome:___________________________________________________________
Profissão:_________________________________________________________
Especialização:_____________________________________________________

Facilitador certificado:  
HABILIDADES

De abordar pessoas

Gerenciar, liderar e coordenar

comunicativas

Falar em público

Dar palestras sobre saúde

Ensinar técnicas de tratamentos naturais

Ensinar culinária saudável

Ensinar panificação

Empatia em relação aos outros

Atitudes equilibradas e de tolerância

Ser agradável e aprazível

Motivar, encorajar e ser simpático

Liderar discussões de modo interativo

Ser amigável e comunicativo

Atitude criativa, inovativa, enxergar longe

Unir as pessoas e mediar conflitos

Oferecer apoio emocional

Tocar um instrumento musical ou cantar

Técnicas computacionais

Gerenciar redes sociais

Produção de imagens, vídeos e outros materiais de divulgação

Fotografar e arquivar acontecimentos

Realizar contatos com médicos, prefeitura, órgãos governa-
mentais, instituições, escolas, convênios de saúde, hospitais etc.

Ajudar em tarefas (assistência, limpeza, preparativos, compras 
de materiais)

Motorista

Fazer registros, planilhas de controle de presença ou de dados 
dos participantes

Fazer contato com pessoas que deixaram de participar no Clube

Dar estudos bíblicos

Orar por pessoas enfermas

Coordenar atividades esportivas

Dirigir grupo de exercício físico (por ex. caminhada, corrida, 
ciclismo)

Outras:

FORTE FRACO AUSENTE

SIM NÃO

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE

FORTE FRACO AUSENTE
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ANEXO II

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO 
VOLUNTÁRIO
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TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO     

Nome:________________________________________________________________

Formação: _____________________________________________________________

Área de atuação profissional: _______________________________________________

Data de nascimento: ___/___/______  RG: ______________ CPF: ________________

Desejo atuar voluntariamente na seguinte área, função ou equipe:

_________________________________________________________________________

Dias e horários a serem dedicados para o serviço voluntário:

_________________________________________________________________________

CONDIÇÕES GERAIS

1. O Trabalho voluntário a ser desempenhado junto ao Clube Vida e Saúde      está de acordo com 
a Lei nº9.608/98 de 18/02/1998, é atividade não remunerada, e não gera vínculo empregatício nem 
funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.

2. Compete ao voluntário participar das atividades acordadas e cumprir com desempenho e 
interesse a atividade estabelecida.

3. Será de inteira responsabilidade do Voluntário, qualquer dano ou prejuízo que causar, se 
comprometendo inclusive neste ano.

4. O Voluntário isenta plenamente o Clube Vida e Saúde de qualquer responsabilidade referente a 
acidentes pessoais ou materiais, que por ventura, venha a ocorrer no desempenho das suas atividades.

5. O desligamento do voluntário nas atividades da Instituição poderá ocorrer a qualquer momento, 
independente de aviso prévio ou qualquer outro meio, bastando apenas o desejo expresso de ambas as 
partes.

O presente Termo de Adesão estará em vigor até 31 de dezembro do corrente ano quando deverá 
ser renovado, caso seja de interesse de ambas as partes.

Declaro estar ciente da legislação específica e aceito atuar como voluntário conforme este Termo 
de Adesão.

______________________, _____de ______________________ de 20____.

 __________________________        ______________________

      Voluntário                          Diretor do Clube



124

ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO FACILITADOR 
VIDA E SAÚDE
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TERMO DE COMPROMISSO FACILITADOR VIDA E SAÚDE
Eu, _____________________________ membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, afirmo ter concluído o curso CEIFO-Saú-

de, ter lido os livros: “A Ciência do Bom Viver” e “Ministério Médico-Missionário Urbano” de Ellen G. White, e que a partir de agora 
quero me tornar um Facilitador Vida e Saúde afim de: ensinar e apoiar a mudança de outras pessoas para um estilo de vida saudável.

Logo, venho através deste compromisso, afirmar que compreendo os princípios da mensagem de Saúde da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia baseada em: 

    1º Orientações da Bíblia 
    2º Orientações do Espírito de Profecia 
    3º O melhor consenso da evidência científica 
 Além disso, que:
● A Bíblia apresenta uma mensagem de saúde de extrema 

importância para os nossos dias;
● A IASD  tem como missão compartilhar o evangelho a 

todo o mundo em nossa geração; 
● A IASD considera sua missão compartilhar também 

os benefícios da mensagem bíblica de saúde a todo o mundo, 
promovendo saúde e bem-estar integral para que todos que deseja-
rem desfrutar suas bênçãos;

● A obra médico-missionária, utilizando-se dos recursos da 
mensagem de saúde, é um poderoso instrumento para pregação do 
evangelho; 

● Existe grande necessidade de voluntários nessa área de 
trabalho;

● Devido à grande propagação de informações falsas ou não 
comprovadas, existe a necessidade de formação e gerenciamento 
de pessoal qualificado pela IASD para desenvolvimento da obra 
médico missionária própria da instituição; 

● A credencial de Facilitador Vida e Saúde corresponde a um 
reconhecimento dado pela IASD de alguém que ensina a mensagem 
de saúde de acordo com as suas diretrizes institucionais, tornando-se 
esta pessoa uma referência na área de saúde para toda a igreja; 

● A credencial de Facilitador Vida e Saúde não o habilita para 
tratar, medicar ou retirar qualquer que seja a medicação dos partici-
pantes do Clube. Caso seja um profissional de saúde, deve respeitar 
os critérios e diretrizes do órgão de classe responsável;

● Ter clareza de que o Curso Ceifo Saúde não é um curso 
profissionalizante, mas sim uma escola que fomenta e instrui sobre 
o estilo de vida adventista;

● Tenho direito de opinião pessoal, porém quando a mesma 
divergir das diretrizes institucionais cientificamente comprovadas, 
não tenho direito de usar os recursos da IASD para divulgar como 
fato, uma opinião não comprovada cientificamente; 

● A credencial de Facilitador Vida e Saúde é uma prerroga-
tiva da IASD, e pode por ela ser concedida ou retirada de acordo 
com o julgamento de líderes estabelecidos para tal fim, com base em 
condutas inapropriadas;

● Um grande número de terapias alternativas, tais como: 
acupuntura, homeopatia, iridologia e outros, não são compatíveis 
com a filosofia de saúde adventista, e são vetadas em todas as suas 
instituições de saúde; 

● Movimentos de saúde, tais como: anti-vacina, grupos que 
contraindicam todas as formas de terapia convencional, grupos 
que propõem terapias não comprovadas cientificamente e sem 
bases nos escritos inspirados, grupos que suspendem terapias 
médicas convencionais para uso exclusivo de terapias naturais, 
grupos que ensinam perfeccionismo e teologia da última geração e 
outros, não são compatíveis com a filosofia de saúde adventista; 

● Todo o trabalho dos Facilitadores no Corpo Vida e Saúde 
e Clubes Vida e Saúde, são de natureza voluntária, mesmo quando 
envolve trabalhos semelhantes aos desenvolvidos em atividades 
profissionais e que, portanto, não cabe a cobrança de remuneração, 
a não ser que isso seja previamente acordado com representantes 
legais da IASD.

Mediante a compreensão acima descrita, me comprometo a:
● Viver tanto quanto possível em harmonia com o ensino 

bíblico das leis de saúde, pois me identifico com os princípios de 
saúde baseado nos oito remédios naturais em teoria e prática; 

● Estar em harmonia com os princípios de vida cristã que 
a IASD propõe a um membro regular;

● Promover um estilo de vida saudável através da minha 
vida, meus recursos, meu tempo e minha influência pessoal;

● Estudar e aprofundar meu conhecimento nos livros de 
saúde do espírito de profecia e conteúdos científicos que orientem 
um viver saudável;

● Estimular o desenvolvimento do Corpo Vida e Saúde, e 
seus projetos sustentáveis da obra médico missionária;

● Estimular, auxiliar e orientar a formação de projetos 
sustentáveis de médio e longo prazo da obra médico missioná-
ria em cada igreja, sejam clubes de saúde, salas de tratamentos 
naturais, centros de influência, pequenas clínicas ou quaisquer 
projetos compatíveis com a filosofia de saúde adventista;

● Estimular o crescimento intelectual da igreja na área de 
saúde, construindo uma cultura de conhecimento da mensagem 
de saúde, dos oito remédios naturais, e do bom senso no uso 
da medicina de estilo de vida, dos tratamentos naturais e dos 
tratamentos médicos convencionais;

● Me dispor a participar dos projetos de educação continu-
ada oferecidos pelo Corpo Vida e Saúde e Departamento de saúde 
da Associação/missão;

● Devolver a credencial de Facilitador Vida e Saúde se 
minha conduta não estiver adequada à filosofia de saúde Adventis-
ta, este termo de compromisso e princípios como membro regular 
da igreja. 

_____________________________                     ______________________________
FACILITADOR VIDA E SAÚDE                            PASTOR DA IGREJA LOCAL

_______________________________                   ______________________________
 COORDENADOR DE SAÚDE                               DEPARTAMENTAL DE SAÚDE

Obs: Realizar o termo em duas vias, uma para o facilitador e outra para arquivo no campo (ASSOCIAÇÃO/MISSÃO)
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ANEXO IV

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO 
PARTICIPANTE
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TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DO PARTICIPANTE 

1. Cláusulas gerais válidas para todos os cursos e atividades oferecidos pelo Clube Vida e Saúde:

a. O Clube Vida e Saúde se reserva no direito de cancelar ou alterar as datas dos cursos agenda-
dos. Avisaremos na medida do possível a todos os inscritos pelos meios de contato cadastrados na 
ficha de inscrição.

2. Em casos de cursos de culinária oferecidos no Clube para adultos:

a. Não é permitida a presença de menores de 12 anos nas salas de cursos; as crianças maiores 
de 12 anos que desejarem assistir às aulas deverão ser inscritas e estar acompanhadas de responsáveis 
também inscritos.

3. Em casos de cursos de culinária oferecidos no Clube para crianças:

a. Crianças obrigatoriamente deverão vir acompanhadas dos pais ou responsável e estes deverão 
permanecer nas dependências do Clube até o final do curso. Sempre que possível haverá uma atividade 
paralela para os pais em outra sala.

b. É de responsabilidade dos pais ou responsável a comunicação ao Clube de alguma alergia ou 
intolerância alimentar da criança.

4. Em casos de outros cursos oferecidos no Clube para adultos:

a. A idade mínima para participar será informada no ato da inscrição

Declaro ter lido e aceito os termos e condições gerais descritos acima.

Nome: ________________________________________________

Local: ____________________, ____de _____________de 20___.
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ANEXO V

AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM
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AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM

Por este instrumento, eu ___________________________________________________ 
portador do RG______________________________ e CPF__________________________ 
autorizo a utilização da minha imagem, para fins exclusivos de divulgação das atividades regulares 
e/ou especiais do Clube Vida e Saúde, na Televisão, Internet, em Jornais Internos, Revistas, folders 
e outros meios de divulgação, livre de quaisquer ônus para o Clube Vida e Saúde, ou mediante a 
formalização de Instrumento de Cessão, quando este se tornar exigível.

          

 Assinatura: ____________________________________________

 Local: ____________________, ____de _____________de 20___.
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ANEXO VI

GUIA DOS LINKS DESTE MANUAL
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GUIA DOS LINKS DESTE MANUAL

Ao longo deste manual apresentamos diversos links que permitem acessar sites de informação sobre saúde, 
canais do youtube sobre alimentção saudável, fontes de materiais de estudo e divulgação, etc. Todos esses links 
podem ser acessados diretamente nas páginas onde são citados com um clique na imagem. 

Abaixo segue por escrito, todos os links compartilhados neste manual:

 Página 42:

 “A Ciência do Bom Viver” de Ellen G. White

http://www.centrowhite.org.br/files/ebooks/egw/A%20Ciência%20do%20Bom%20Viver.pdf     
“Ministério Médico-Missionário Urbano” de Ellen G. White

https://drive.google.com/file/d/1T2ANmbatAWHs1zc5QpE3DwbmkrZIxyf4/view?usp=sharing  

Curso CEIFO - Saúde - Link do curso: https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/ceifo-saude/
P47937496T

Página 43:

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

Páginas 52 e 53:

● Logotipos 

https://www.lingoapp.com/31769/a/7eA9G8?asset_token=HeNHIccLJw4QAUxuUHqFOeCUtu-
BRPtLT6FhxRQHl_Ts&v=0  

https://www.lingoapp.com/31769/a/5K1MzD?asset_token=H-DT6abuqdTUt_wEQrDZz4tsJvFxFe-
e0mCuKTw8Dpe4&v=0 

 https://www.lingoapp.com/31769/a/gzm6KK?asset_token=O_FGsSvBtGxUXyaZXTWw_
kQCGWCxXCPK6gDp8FANrqA&v=0  

https://www.lingoapp.com/31769/a/YxgGk3?asset_token=qt67Y0N9VlFWTlfVA_oI_0kT-ExHFt-
5MI4UkFMm8cZE&v=0  

● Link de drive com todos materiais para implantação dos Clubes Vida e Saúde: https://drive.google.
com/drive/folders/1vz7McKaKZCCpMr-jm7OZLKwapNtuIjhw?usp=sharing   



Links importantes para pesquisa da IASD:

● Departamento de Saúde - DSA  https://www.adventistas.org/pt/saude/ 

● Portal Quero Vida e Saúde - DSA https://querovidaesaude.com

● 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  

Links importantes sobre Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças: 

● Associação Brasileira de Alimentação e Nutrição    http://www.asbran.org.br/  

● Biblioteca Virtual em Saúde    https://bvsalud.org

● Carta de Ottawa    https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf  

● Organização Pan-Americana de Saúde   http://www.opas.org.br/  

● Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul (Celafiscs)

www.Celafiscs.org.br/ 

● Ministério da Saúde    http://portal.saude.gov.br/saude/  

● Portal Saúde Brasil https://saudebrasil.saude.gov.br  

● Política Nacional de Promoção da Saúde   

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf  

● World Health Organization (WHO)   http://www.who.int/en/  

Página 98

● Acesse material curso de culinária delivery: 



https://downloads.adventistas.org/pt/saude/manuais-e-guias/projeto-culinaria-delivery/  

● Acesse aulas de culinária do Vida e Saúde Novo Tempo:

https://youtube.com/playlist?list=PL_iTlHPwdipXhhyzn_2W-iCN7bQydEGLD

● Acesse aulas de culinária do VegTube:

https://www.youtube.com/channel/UCMta_VBAxD8CMJcu44EO2kg

Página 100

https://www.adventistas.org/pt/saude/projeto/mexa-se-pela-vida/

Página 102 

https://drive.google.com/file/d/1kVMPV0-Yc8D5c0mdlJGC_HQuuWKL_bK1/view?usp=sharing    

Página 103

https://www.adventistas.org/pt/saude/8-remedios-naturais/

http://adv.st/curso8remedios  

Página 106

O curso completo e materiais do Respire Livre você encontra no curso CEIFO saúde

https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/ceifo-saude/P47937496T

Acesse materiais e vídeos contra o fumo:  https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-parar-de-fumar 

Manual de apoio ao fumante Respire Livre 2 

https://www.adventistas.org/pt/saude/projeto/como-parar-de-fumar/

Página 108

https://www.adventistas.org/pt/saude/projeto/feira-vida-e-saude/ 
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