
A CULINÁRIA 
DE DEUS



3 João 1:2 

Amado, desejo que te vá 

bem em todas as coisas, e 

que tenhas saúde, assim 

como bem vai a tua alma.

https://www.bibliaonline.com.br/acf/3jo/1/2+


1. Que alimentos foram indicados por 
Deus  ao ser humano, logo após a sua 
criação? 



E disse Deus: Eis que vos tenho dado 
toda a erva que dê semente, que está 
sobre a face de toda a terra;  e toda a 
árvore, em que há fruto que dê semente,  
ser-vos-á para mantimento. 
Genesis 1:29 

Antes do Pecado – Frutas (Frugívoro)











Gên. 2:16: “E ordenou o senhor Deus ao

homem, dizendo: De toda a árvore do jardim

comerás livremente...”.

Gên. 3:2: “E disse a mulher à serpente: Do

fruto das árvores do jardim comeremos”.



2. Que alimentos foram acrescentados por

Deus ao ser humano, logo após a sua

queda?



Após o pecado e antes do dilúvio – Frutas

legumes e verduras (Vegetariano)

Gên. 3:18: “Espinhos e cardos também te

produzirá; e comerás a erva do campo”.









15 Legumes E 
Hortaliças Que 
Podem Ser 
Replantados E 
Colhidos Novamente

http://somosverdes.com.br/15-

vegetais-alimenticios-que-podem-

ser-replantados-e-colhidos-

novamente/

http://somosverdes.com.br/15-vegetais-alimenticios-que-podem-ser-replantados-e-colhidos-novamente/


3. Teria Deus se equivocado ao estabelecer

o regime vegetariano para o homem e a

mulher que Ele criou?













http://reformadoresdasaude.com/info/index.php/layout/biologia/41-homem-carne

http://reformadoresdasaude.com/info/index.php/layout/biologia/41-homem-carne


http://reformadoresdasaude.com/info/index.php/layout/biologia/41-homem-carne

http://reformadoresdasaude.com/info/index.php/layout/biologia/41-homem-carne


4. Após o Dilúvio, que regime alimentar Deus

permitiu para o seu povo?



E edificou Noé um altar ao Senhor; e tomou de todo o animal 
limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o 
altar. Gênesis 8:20

E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-
vos e enchei a terra.
E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre 
toda a ave dos céus; tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do 
mar, nas vossas mãos são entregues.
Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento; tudo vos 
tenho dado como a erva verde.
A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. 
Gênesis 9:1-4

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/8/20+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/9/1-4+


Do pecado até o dilúvio passaram-se 1656 anos

Média de Vida = 912,2 anos 205 anos



5. Após o Êxodo do Egito, que regime

alimentar Deus proveu para o seu povo

Israel?



Depois da saída do povo de Israel do Egito

– Vegetarianismo (Maná)

Ex. 16:1-3, 8-13. “E partindo e Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio

ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos quinze dias do mês segundo,

depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel

murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel

disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do

Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos

pão até fartar! Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome

a toda esta multidão.



Disse mais Moisés: Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para

comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas

murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As

vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois

disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-

vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E

aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel,

e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na

nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações

dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne,

e pela manhã vos fartareis de pão; e sabereis que eu sou o Senhor vosso

Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes, e cobriram o arraial; e

pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial.” Ex. 16:1-3, 8-13



Deus envia o maná.

Ex. 16:4 – 5, 14. “Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e

o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda

em minha lei ou não. E acontecerá, no sexto dia, que prepararão o que colherem; e será o

dobro do que colhem cada dia. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do

deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra.”

Ex. 16:14, 15: “E, alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma

coisa miúda, redonda; miúda como a geada sobre a terra. E, vendo-a os filhos de Israel,

disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes pois

Moisés; Este é o pão que o Senhor vos deu para comer”.



Ex. 16:21: “Eles, pois o colhiam cada manhã, cada um

conforme ao que podia comer; porque, aquecendo

o sol, derretia-se”.

Num. 11:7-9: “E era o maná como semente de coentro, e a

sua cor como a cor de bedélio. Espalhava-se o povo, e o

colhia, e em moinhos o moía, ou num gral o pisava, e em

panelas o cozia, e dele fazia bolos; e o seu sabor era como o

sabor de azeite fresco. E, quando descia de noite sobre o

arraial, o maná descia sobre ele”.



Ne. 9:21-22. “E deste o teu bom Espírito, para os ensinar; e o teu maná

não retiraste da sua boca; e água lhes deste na sua sede. De tal modo os

sustentaste quarenta anos no deserto; nada lhes faltou; as suas roupas não se

envelheceram, e os seus pés não se incharam.”

Ex. 16:32. “E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: Encherás

um gômer dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que

vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito.”

Ex.16:35: “E comeram os filhos de Israel maná quarenta anos, até que habitaram 
em terra habitada: comeram maná até que chegaram aos termos da terra de 
Canaã”.



Núm. 11:4: “E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo: pelos que os

filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer?”

Núm. 11:10. “Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada a qual á porta da

sua tenda: e a ira do Senhor grandemente se ascendeu, e pareceu mal aos olhos de

Moisés”.

Núm.11: 18-20: “E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne: porquanto

choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer, pois bem nos ia

no Egito? Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis: Não comereis um dia, nem dois

dias, nem cinco dias, nem dez dias, nem vinte dias: Mas um mês inteiro, até vos sair

pelos narizes, até que vos enfastieis dela porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio

de vós, e choraste diante dele dizendo: Porque saímos do Egito?”



Num. 11:31-34: “Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as

espalhou sobre o arraial quase caminho dum dia duma banda, e quase caminho dum

dia da outra banda, à roda do arraial, e a quase dois côvados sobre a terra. Então o

povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e

colheram as codornizes; o que menos tinha, colhera dez ômeres; e as estenderam

para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fosse

mastigada, se ascendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com

uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-ataavá,

porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo”.

Heb. 3:16-17: “Porque havendo alguns ouvido, o provocaram; mas não todos os que

saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por quarenta anos?

Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?”



Depois do Sinai

Deus, não tem em conta os tempos da ignorância. At. 17:30.

Jo. 9:41. “Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas como agora

dizeis: Vemos; por isso o vosso pecado permanece.”

Jo.15:22. “Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora

não têm desculpa do seu pecado.”

Tg. 4:17. “Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.”



Da Segunda Vinda de Cristo em diante – Frutas

Apoc. 21:4: “... não haverá mais morte...”.

Mat. 26:29: “E digo-vos que, desde agora, não beberei deste

fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco

no reino de Meu Pai”.

Is. 65:21: “E edificarão casas, e as habitarão; plantarão vinhas

e comerão o seu fruto”.



http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/padrao_alimentar_da_dieta_vegetariana.pdf

http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/padrao_alimentar_da_dieta_vegetariana.pdf




http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/padrao_alimentar_da_dieta_vegetariana.pdf

http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/padrao_alimentar_da_dieta_vegetariana.pdf


http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/padrao_alimentar_da_dieta_vegetariana.pdf

http://www.cookie.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/padrao_alimentar_da_dieta_vegetariana.pdf












DIETA VEGETARIANA E QUALIDADE DE VIDA

Melhor qualidade de vida e longevidade.

Efeitos positivos também para o meio
ambiente, Reduzindo o desmatamento

(MUNDO VEG, 2014).







Vegetarianos são menos suscetíveis a terem:
diabetes
reumatismo,
hipertensão,
osteoporose,
anemias,
doenças cardíacas,
doenças renais,
doenças respiratórias,
derrame,
esclerose múltipla,
alguns tipos de cânceres e
obesidade (MUNDO VEG, 2014).



https://pt.slideshare.net/fabiooleszczuk/as-5-dietas-existentes-na-biblia

https://pt.slideshare.net/fabiooleszczuk/as-5-dietas-existentes-na-biblia


https://pt.slideshare.net/fabiooleszczuk/as-5-dietas-existentes-na-biblia

https://pt.slideshare.net/fabiooleszczuk/as-5-dietas-existentes-na-biblia


E digo-vos que, 

desde agora, não 

beberei deste fruto 

da vide, 

até aquele dia em 

que o beba novo 

convosco no reino 

de meu Pai.

Mateus 26:29

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/26/29+


(Nobel- 1921)


