
Aprenda como a “Whole Food Plant 
Based Diet” é capaz de reverter 
doenças crônicas e autoimunes, 
moderar e alterar as células 
cancerígenas e alcalinizar o sangue.   
Receitas deliciosas que oferecem uma alimentação completa, 
nutritiva, energética, e que favorecem a perda de peso!  

Receitas 
Anteriores 

iasdchicago.com 
Almoço grátis no 

primeiro e 
terceiro Sábado de 

cada mês.          
Visite-nos!      

2 DE ABRIL 
 5-7PM 

1
7 DE MAIO 

 5-7PM 

2
4 DE JUNHO 

5-7PM 
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Aprenda Receitas Naturais para Melhorar Sua Saúde! 
Aulas Grátis de Culinária Vegetariana & Vegana e Informações 

Nutricionais de Alimentos, em Português.  
Local: First United Methodist Church of Downers Grove 

Endereço: 1032 Maple Ave, Downers Grove, IL 60515   
Reserve o seu lugar enviando um e-mail para: iasdchicago@gmail.com 
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8 Remédios Naturais 
Quais são os 8 remédios naturais 
e para que servem? 
Alimentação Saudável 
Uma alimentação saudável envolve dois aspectos: evitar 
alimentos que prejudicam o organismo e usar com 
moderação os alimentos que são benéficos com destaque 
para a alimentação rica em fibras e nutrients encontrados 
nos alimentos integrais. 
Ingestão Regular de Água 
A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e 
sais minerais, além de estar presente naquilo que se 
elimina como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas 
articulações, nos sistemas respiratório, digestivo e 
nervoso, na urina e na pele. 
Respiração de Ar Puro 
É fundamental buscar lugares onde haja ventilação em 
que o ar puro ser respirado. 
Exposição à Luz Solar 
Uma das principais orientações é que as casas tenham 
locais de iluminação solar. Às vezes, é necessário 
remover cortinas, abrir as janelas, suspender persianas 
para que os raios de sol entrem nos ambientes. 
Prática de Exercício Físico 
As atividades físicas devem ser feitas diariamente, pelo 
menos 30 minutos a cada dia.  
Repouso 
Além de se dormir o número de horas correta 
diariamente, é importante reservar um dia da semana 
para um processo de restauração das relações sociais e 
familiares, descanso das atividades física e mentais 
cotidianas e maior conexão espiritual com Deus. 

Exerça a Temperança 
Temperança envolve mais do que a abstinência de certos 
tipos de drogas lícitas ou ilícitas, mas o uso dos remédios 
naturais de Deus, além de uma vida equilibrada no 
trabalho, no lazer e nas relações pessoais. 
Confie em Deus 
É imprescindível para uma saúde integral de qualidade a 
vivência de uma religião prática e não apenas a fé 
nominal. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele 
existe, mas ter um relacionamento de amor com Ele. 

“Promovemos um estilo de 
vida saudável; obediência 
às leis divinas e bons 
hábitos, desenvolvendo 
assim um mais claro 
discernimento moral e 
espiritual.”
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IGREJA BRASILEIRA ADVENTISTA DE CHICAGO 
Somos uma comunidade que facilita o encontro de Brasileiros e 
pessoas de língua Portuguesa em Chicago e oferece um ambiente 
seguro para amizades verdadeiras. Nosso objetivo maior é partilhar 
o amor de Cristo, por tudo de maravilhoso que Ele fez, faz, e fará 
em nossas vidas. 

Aos Sábados: 
Escola Sabatina 9:30h 

Culto 10:30h 
1032 Maple Ave Downers Grove, IL 60515 

(Nos reunimos na capela dentro da Igreja Metodista) 
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