O Estudo

7. Devem os cristãos consumir bebidas alcoólicas?
 rovérbios 20:1 O vinho é escarnecedor, e a _________ _______,
P
alvoroçadora; todo aquele que por eles é vencido não é sábio.

Preencha as lacunas após ler cada texto bíblico.

O Banquete de Babilônia

A História... Q

Daniel 1:1-21

uando o rei Nabucodonosor sitiou a
cidade de Jerusalém, milhares de
judeus foram levados cativos para
Babilônia. O rei instrui seu servo, Aspenaz,
para selecionar jovens talentosos entre os
judeus cativos que viveriam no palácio por
três anos a fim de aprenderem o idioma e a
cultura dos caldeus para poderem servir ao
rei.
Daniel, Hananias, Misael e Azarias
chamaram a atenção de Aspenaz e foram
levados ao palácio do rei. Mas havia um
problema. O cardápio preparado para os
jovens, rico em carne e vinho, continha
muitos itens proibidos pela palavra de Deus.
Sem querer parecer ingrato, Daniel
perguntou se ele e seus amigos podiam se
alimentar de uma dieta vegetariana para
comer e água para beber. A princípio, o servo do rei resistiu em aprovar
seu pedido. “Vocês não podem ficar saudáveis com uma dieta como essa!”,
exclamou ele. “Ficarão doentes e porão em perigo a minha cabeça”. Mas
Daniel gentilmente persistiu, sugerindo um período de prova de dez dias.
Após esse período, a saúde deles deveria ser comparada com a dos jovens
que comiam das iguarias do rei.
Concordaram com o plano e por dez dias os hebreus beberam água e
comeram uma dieta vegetariana simples. Ao final do período de prova,
“estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas
iguarias do rei” (Daniel 1:15).
Três anos mais tarde, esses quatro jovens foram testados pelo rei
Nabucodonosor e foi declarado que eles eram 10 vezes mais sábios que
todos os sábios na Babilônia. A Bíblia nos diz que Daniel viveu
aproximadamente 100 anos. O que ajudou a dar a Daniel e seus amigos
tão profunda sabedoria, saúde e vida longa?

1.	Qual foi a dieta original que Deus designou aos seres
humanos?
Gênesis 1:29 E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as
ervas que dão ____________ ... e todas as árvores em que há ______
que dê semente; isso vos será para mantimento.

2.	Depois que Adão e Eva pecaram, que alimentos
suplementares Deus acrescentou à sua dieta?
A dieta original da raça humana era uma dieta vegetariana de frutas, cereais e
nozes. Deus adicionou a planta em si (as raízes, a folha, o talo ou caule) à dieta
de Adão e Eva depois que eles pecaram e não puderam mais comer da árvore
da vida.

3. Deus se preocupa com nossa saúde física?
Mateus 4:23 Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e __________ toda sorte de doenças e
enfermidades entre o povo.
3 João 2 Amado, acima de tudo, faço votos por tua ____________ e
________, assim como é próspera a tua alma.
A Bíblia ensina que nossa saúde física é extremamente importante para Deus.
Jesus gastou tanto tempo curando quanto ensinando. Há vários princípios
bíblicos que podemos seguir para melhorar nossa saúde e prolongar nossa vida.

4. Deus prometeu aos filhos de Israel que se eles O 		
servissem e O obedecessem, Ele os sararia de todas as
doenças. Essa promessa foi cumprida?
Salmos 105:37 Então, fez sair o seu povo, ... e entre as suas tribos
_______ havia um só __________.
Imagine só! Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, não havia
nem mesmo um doente em toda a nação.

5. Por que nossa saúde é tão importante para Deus?
1 Coríntios 6:19, 20 O vosso corpo é ___________ do Espírito Santo,
... Agora, pois, glorificai a Deus no vosso __________.
Romanos 12:1 Apresenteis o vosso _______ por sacrifício vivo,
_______ e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Deus quer que nosso corpo seja morada do Espírito Santo. Portanto,
devemos optar por fazer dele um lugar saudável para Sua habitação.

6. Qual é a boa regra bíblica para se ter uma vida 		
saudável?
1 Coríntios 10:31 Portanto, quer __________, quer __________ ou
façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Devemos esforçar-nos para viver de tal maneira que nossos hábitos —
mesmo os de comer e beber — glorifiquem a Deus.
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Isaías 65:8 (ACF) Como quando se acha mosto [novo vinho, que ainda não
fermentou] num cacho de uvas.

8. O que Deus fará àqueles que contaminam o corpo?

Gênesis 3:18 E tu comerás a ______ do campo.
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Bebidas alcoólicas são claramente proibidas pelas Escrituras. A palavra
“vinho” na Bíblia, pode significar tanto suco de uva fermentado quanto não
fermentado. O mesmo é válido com a palavra “cidra” hoje em dia.
Provérbios 23:29-32 dá a descrição bíblica do vinho fermentado e Deus
disse que não devemos nem mesmo olhar para ele! O único vinho que os
cristãos deveriam usar é o “novo vinho”, que é o doce suco de uva, não
fermentado.

FIP17

1 Coríntios 3:16, 17 Sois santuário de Deus ... Se alguém destruir o
santuário de Deus, Deus o _____________.
Êxodo 20:13 Não __________.
Qualquer substância ou prática insalubre que danifica o corpo ou abrevia a
vida de alguém deve ser abandonada. O suicídio em diferentes graus, ainda
é um suicídio. Isso, é claro, inclui drogas nocivas (tais como o tabaco em
todas as suas formas) e as muitas bebidas que contêm uma alta quantidade
da droga popular chamada cafeína. Deus diz que destruirá os que
conscientemente danificam o templo de seu corpo.

9. Quais mamíferos Deus permite que os seres humanos
comam?
Levítico 11:3 Todo o que tem unhas fendidas, e o ________ se
divide em dois, e ___________.
Para simplificar as coisas para nós, Deus colocou todos os seres viventes em
uma de duas categorias: limpos e imundos. Permite-nos comer os que são
limpos, mas declarou os seres imundos inadequados para comer. Todos os
mamíferos que são limpos têm duas características. Devem (1) ter cascos
fendidos e (2) ruminar. Por exemplo, o porco tem cascos fendidos, mas não
rumina, por isso é considerado imundo.

10. Que tipo de peixes e animais marinhos são 			
considerados limpos?
 evítico 11:9 De todos os animais que há nas águas comereis os
L
seguintes: todo o que tem ______________ e ___________, ... esses
comereis.
Quase todos os peixes são alimentos limpos. No entanto, enguias, tubarões
e bagres estão entre as exceções. Todas as criaturas aquáticas que não tem
nem barbatanas nem escamas são imundas e não devem ser comidas. Entre
os exemplos, estão os mariscos, as tartarugas, as rãs, o camarão, as ostras,
entre outros.

11. Quais aves são consideradas imundas?
 evítico 11:15, 16 Todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a
L
___________, a _____________, o gavião, segundo a sua espécie.
A Bíblia, em Levítico, indica que aves de rapina, que se alimentam de carniça
e de peixes são imundas. No entanto, aves forrageadoras — que procuram
alimento — como a codorna, galinhas e perus, são consideradas limpas.
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12.	As leis sobre os animais limpos e imundos são parte
da lei de Moisés, que se encerrou na cruz?
 ênesis 7:1, 2 Entra na arca, tu e toda a tua casa, ... De todo animal
G
_________ levarás contigo sete pares ... mas dos animais
____________, um par.
Não. As categorias de animais limpos e imundos de Deus existem desde a
criação. Foi dito a Noé para levar na arca, dos animais limpos, sete pares e
apenas dois pares de animais imundos. Isso foi muito antes da lei de Moisés.

13.	Deus diz que comer animais imundos é uma ofensa
grave?
I saías 66:15, 17 Porque eis que o Senhor _____ em fogo, e os seus
carros, como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor ... Os que
se santificam e se purificam ... que comem carne de _______, coisas
abomináveis e rato serão _______________, diz o Senhor.
Sim! A Bíblia é muito simples e clara para ser mal interpretada. Em Sua
segunda vinda, o Senhor destruirá aqueles que conhecem o que Sua palavra
exige e ainda assim comem carne de porco e outras comidas imundas.

14. Qual é a regra básica de saúde para os cristãos?
1 Coríntios 9:25 Todo atleta em tudo se ___________.
“Dominar-se”, do grego “enkrateia” é melhor traduzido como “temperança”,
o que significa evitar completamente coisas que são prejudiciais e usar com
moderação as coisas que são boas.

15. Os princípios bíblicos de saúde estão em vigor ainda 		
hoje?
A. Os procedimentos de quarentena controlam doenças contagiosas. - Lev. 13:46
B. Os dejetos do corpo humano devem ser enterrados. - Deut. 23:12, 13
C. Lavar o corpo e as roupas evita germes. - Lev. 17:15, 16
D. Uma vida moral previne doenças sexuais. - Lev. 18; Pro. 5;1-12; Col. 3:5, 6
E. A gordura de animais não deve ser comida. - Lev. 3:17; 7:22-24
F. O ódio e a amargura são prejudiciais à saúde. - Lev. 19:17, 18; Pro. 15:17
G. Comer em excesso é prejudicial. - Pro. 23:2
H. Nosso corpo necessita de descanso apropriado. - Sal. 127:2; Mar. 6:31
I. A importância do trabalho. - Êx. 20:9; 2 Tess. 3:10
J. Uma atitude positiva é um bom remédio. - Pro. 17:22; 1 Tim. 6:6
K. Os hábitos dos pais afetam os filhos. - Deut. 12:25; Êx. 20:5
As leis de saúde que Deus deu ao Seu povo há milhares de anos estavam
cientificamente muito além de seu tempo. Somente em anos recentes
reconhecemos quão verdadeiramente grandes são os benefícios que elas
oferecem!

16. As pessoas no céu matarão e comerão animais?
Isaías 65:25 _______ se fará mal nem ______ algum em todo o meu
santo monte, diz o Senhor.
Apocalipse 21:4 A _______ já _____ existirá.
Tudo que Adão e Eva perderam quando caíram em pecado será restaurado
no novo reino de Deus, inclusive a dieta vegetariana original. Não haverá
morte ou consumo de animais na nova terra.
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17.	Como posso realizar mudanças em minha dieta e em
minha vida que sejam agradáveis ao Senhor?
 zequiel 11:18-20 E ___________ dela todos os seus ídolos detestáveis
E
... Dar-lhes-ei um só coração, espírito _______ porei dentro deles; ...
para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os
executem.
Quando decidimos obedecer às leis de saúde de Deus, Ele coloca um novo
espírito em nós que nos dará o poder que necessitamos para viver uma vida
saudável (João 1:12).

Sua Resposta
Deus honrou a Daniel e seus amigos por guardarem Suas leis de saúde, que
são uma parte muito importante da vida cristã. Está você disposto a seguir
os princípios de saúde estabelecidos na palavra de Deus e apresentar seu
corpo como um templo sagrado onde Seu Espírito possa habitar?
RESPOSTA: _______________

Suplemento
Esta seção traz informações adicionais para um estudo mais aprofundado.

Entendendo a visão de Pedro
Muitos têm tentado usar a visão de Pedro do grande lençol (Atos
10:9-28) para justificar o uso de animais imundos como alimento.
Dizem que essa visão ensinou os discípulos que era aceitável comer
qualquer animal vivente.
No entanto, cada vez que o lençol baixava e era solicitado que
Pedro matasse e comesse os animais impuros, ele respondia: “De modo
nenhum, Senhor! Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda”
(Atos 10:14). Note que mesmo após três anos e meio ouvindo os
ensinamentos de Jesus, Pedro não demonstrava o menor indício ou
impressão de que era permitido consumir alimento imundos. É
interessante notar que, em sua visão, Pedro nunca pegou nada do
lençol para comer.
A visão de Pedro sobre o lençol nunca teve a intenção de
santificar o consumo de animais imundos. O próprio Pedro explicou
o significado da visão no versículo 28: “Mas Deus me demonstrou que
a nenhum homem considerasse comum ou imundo”. Novamente, no
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versículo 34, Pedro resumiu o propósito da visão ao afirmar: “Reconheço,
por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas”.
A mensagem de Deus a Pedro tinha a ver com pessoas limpas, não
animais. Essa visão foi dada a fim de impressionar os judeus de que não
podiam chamar os gentios de imundos e que o evangelho deveria ser
proclamado livremente a todos os povos.
A oração purifica o alimento?
A advertência em 1 Timóteo 4:1-5 contra uma apostasia futura envolve
um número de heresias — seguir demônios, proibir o casamento, e ordenar
a abstinência de certos alimentos. Possivelmente, o maior mal entendido
seja a respeito do versículo 4, o qual afirma que “tudo que Deus criou é
bom”. Esse versículo quer dizer que cada ser criado foi criado com um
propósito. Mas alguns supõem que isso significa que cada animal pode ser
comido caso se faça uma oração fervorosa ou se abençoe o alimento com
ações de graças. Isso significaria que orar sobre um urubu, uma barata,
uma toupeira ou um morcego os deixaria aptos para o consumo. Tal
interpretação seria absurda e perigosa. “Não vos enganeis: de Deus não se
zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará” (Gálatas
6:7).
A fim de nos prevenir de tirar qualquer conclusão errada, Paulo se
apressou em acrescentar: “Porque, pela palavra de Deus e pela oração, é
santificado” (1 Timóteo 4:5). Portanto, a palavra de Deus deve
primeiramente aprovar o alimento e, então, a oração de agradecimento o
santificará para ser consumido.
Podemos saber que a discussão de Paulo não envolve animais
biblicamente imundos, pois os alimentos que alguns tinham proibido eram
alimentos “que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças,
pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade” (versículo 3).
É fácil encontrar nas Escrituras uma descrição do alimento criado
para ser recebido com ações de graças (Gênesis 1:29; 3:18; Levítico 11:122). Essa passagem foi escrita para aqueles que são “fiéis e conhecem
plenamente a verdade”. A palavra de Deus é a verdade. Apenas aqueles
que são “fiéis e conhecem plenamente” Sua palavra serão conduzidos ao
alimento “santificado” e criado para ser “recebido com ações de graças”.
Aqueles que “se santificam” e, ao mesmo tempo, continuam comendo
carnes imundas, serão destruídos na segunda vinda de Cristo (Isaías
66:15-17).
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