
Segundo Neves, a pesquisa deve fornecer elementos para a verificação e a contestação 

das hipóteses apresentadas. Ou seja, devo proceder de forma a permitir que outros 

continuem a pesquisa, para contestá-la ou confirmá-la O projeto em si é bibliográfico, 

pois, todo ele foi feito encima de estudos baseado na bíblia, livros de autores 

adventistas e sites.  

Abordagem Qualitativa  

 “Quanto ao método e a forma de abordar o problema, (Richardson et al. 2007) 

classifica de duas maneiras: qualitativa e quantitativa”. 

 A nossa pesquisa será de abordagem Qualitativa com caráter exploratório visando 

apresentar ao final da pesquisa fatos concretos embasados nas teorias e fatos concretos, 

já comprovados pelas pesquisas realizadas ao longo do tempo. 

 “Tem caráter exploratório, isto é, estimula os entrevistados a pensarem livremente 

sobre algum tema, objeto ou conceito. Mostra aspectos subjetivos e atingem 

motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. É utilizada 

quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, 

abrindo espaço para a interpretação”. Dicionário Informal (2016)  

    Neste tipo de abordagem iremos dar veracidade a todas as premissas e verificá-las se 

é verdadeiro, a conclusão deverá ser verdadeira. 

 Toda a informação ou conteúdo factual ao chegarmos ao final da pesquisa deverá 

apontar para a veracidade implícita nas premissas. 

 3.4 - Procedimentos Técnicas bibliográficas  

     Considerando que o nosso trabalho ser utilizará de pesquisas bibliográficas. 

Buscaremos a fontes disponíveis como: livros, artigos, sites especializados nos 

assuntos, revistas, jornais e outros e utilizaremos tanto fontes primarias quanto a 

secundarias. “A pesquisa bibliográfica, ou fontes secundárias, abrange toda bibliografia 

já tornada publica em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisa, monografias, teses, material cartográfico etc. [...]”. 

MARCONI (2009, pág. 57) 
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Os adventistas do sétimo dia são conhecidos, há mais de um século, por sua 

preocupação com  a saúde de maneira integral e preventiva. E por que uma 

religião se envolve em temas de saúde? Os adventistas acreditam que tudo 

aquilo que afeta o corpo também afeta a mente, que tem sua sede no corpo e 

vai facilitar ou dificultar a comunicação com os seres celestiais. Religião é 

justamente isso (vem de religare, do latim), ou seja, essa ligação. 

Por isso, a Igreja desenvolve seus projetos de saúde por meio de três frentes 

bem definidas: instituições de saúde (clínicas, hospitais e centros de vida 

saudável com viés de prevenção), ampla produção de literatura sobre o tema 

(publica vários livros anualmente a respeito de como ter uma vida mais 

saudável) e por meio de cursos, seminários, palestras, workshops e eventos 

práticos onde ensina como as pessoas podem ter qualidade de vida. 

A base de todo esse movimento é o reconhecimento da existência de oito 

remédios naturais, gratuitos, disponíveis a todas as pessoas. São oito 

princípios gerais de como desenvolver e manter uma vida melhor no âmbito 

físico, emocional e espiritual. Para os adventistas, conforme Romanos 12:1 e 

2, a qualidade de vida não deve ser buscada apenas para longevidade ou 

bem-estar momentâneo, mas por conta de uma bem sucedida relação entre a 

criatura e o Criador e Originador da vida. 
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OBJETIVO 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 Expor para a comunidade as formas corretas de se viver segundo a Bíblia 

Sagrada. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mostrar como é o estilo de vida dos Adventistas; 

Buscar apresentar o modo de viver uma vida saudável; 

Apresentar  como se  evitar aquilo que é prejudicial, mas também como ser 

cautelosos no uso daquilo que é bom. 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 
WHITE, Ellen Gould. A CIÊNCIA DO BOM VIVER. 2007, Casa Publicadora 

Brasileira 

WHITE, Ellen Gould. CONSELHOS SOBRE SAÚDE. 2007, Casa 

Publicadora Brasileira. 

NEVES, Luiz Paulo. METODOLOGIA CIENTIFICA/GESTAO 

FINANCEIRA/GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS/LOGISTICA/MARKETING. Universidade Santo Amaro São 

Paulo 2008 

https://setimodia.wordpress.com/2009/06/26/os-8-remedios-naturais/  

https://setimodia.wordpress.com/tag/alimentacao-saudavel/ 

https://adventismoemfoco.wordpress.com/viva-10-anos-a-mais/os-8-

segredos-da-saude/ 

 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em campos novos nenhuma obra é tão bem-sucedida como a obra médico-

missionária… A obra médico-missionária… é a obra pioneira do evangelho. É o 

evangelho praticado, a compaixão de Cristo revelada. Há grande necessidade desta 

obra, e o mundo está aberto para ela. 

 Se os enfermos e sofredores fizerem apenas o melhor que sabem com relação a 

viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, em nove casos de cada 

dez ficarão livres de seus males. 

 Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem... curai os enfermos que nela 

houver e anunciai-lhes: A vós outros está próximo o reino de Deus. 

 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e 

na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do 

Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 

tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos 

séculos. 

 

 

 

      O presente trabalho é um projeto que resulta de pesquisa acurada sobre os 8 

remédios. As informações foram obtidas com base em análise segura e conclusiva 

extraída de livros e manuais publicados pela igreja do tema em questão.  

   No final do século XIX e primórdios do século XX, os Adventistas de então se 

reuniam, ano após ano, em um número considerável de membros a fim de estudarem 

profundamente a Bíblia Sagrada e obterem o verdadeiro conhecimento das Escrituras, e 

assim extrair e incorporar em sua vida uma forma mais adequada de se viver. Como 

resultado desse estudo simétrico, acompanhado de muita oração e comunhão viva com 

Deus, resultou numa composição concreta de 8 princípios gerais de como desenvolver 

e manter uma vida melhor com base exclusiva na autoridade da palavra de Deus. 

    A natureza dos princípios em pauta é de caráter puramente bíblico, abrangendo os 

ensinos fundamentais das Escrituras e seguindo uma linha de raciocínio, abordando 

temas importantes como a alimentação, a temperança, os exercícios físicos e a 

confiança em Deus, também verdades primordiais que edificam o corpo de Cristo e o 

prepara para o cumprimento da missão evangélica. 

    Nosso sincero desejo é que o conhecimento dos princípios em questão nos leve a um 

raciocínio mais claro e um entendimento mais extensivo da vontade de Deus revelada 

através de sua palavra sagrada. 

 

CONCLUSÃO 
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