
MANUAL DO ALUNO
EVANGELISMO E SAÚDE

“A obra médico missionária é o braço direito do evangelho. É necessária ao progresso da 
causa de Deus. À medida que, por ela, homens e mulheres são levados a ver a importância 

de corretos hábitos de vida, o poder salvador da verdade será tornado conhecido.”

Ellen G. White  Evangelismo, 515
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Introdução
Boas Vindas

O curso do Centro Educativo Vida e Saúde (Cevs) é um 
programa intensivo de 1 ano designado para instruir pes-
soas com espírito missionário e treinar futuros líderes 
que desejam colaborar com o avanço do trabalho médi-
co-missionário. 
Neste treinamento, os estudantes ganham um maior en-
tendimento do método divino no tratamento de doentes 
e ao mesmo tempo são preparados para compartilhar as 
verdades do Evangelho. Instruções são dadas com relação 
à medicina preventiva, remédios naturais, Bíblia, Espíri-
to de Profecia e outros aspectos do método curativo de 
Deus. Este estudo fornece uma base sólida para o traba-
lho médico-missionário, necessário para o trabalho efeti-
vo na obra de Deus.
Este curso proporcionará um ambiente favorável ao de-
senvolvimento harmonioso das faculdades físicas, men-
tais e espirituais, permitindo aos alunos crescerem em 

sabedoria e em graça para com Deus e os homens e capa-
citando-os a melhor servir ao próximo.
Este manual foi preparado para ajudá-lo a familiarizar-se 
com o nosso programa de treinamento, bem como, com 
as normas e regras que governam os privilégios e respon-
sabilidades dos estudantes. Ademais, é importante saber 
que no Cevs, além de conviver com outros alunos você 
também conviverá com voluntários experientes que terão 
muito a lhe ensinar. 
Que Deus nos abençoe e a sua graça nos transforme neste 
processo de nos tornar mais semelhante a Jesus.
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Fundamento Profético

A obra médico-missionária

“A obra médico-missionária é o braço direito do evange-
lho. É necessária ao progresso da causa de Deus. À medida 
que, por ela, homens e mulheres são levados a ver a im-
portância de corretos hábitos de vida, o poder salvador da 
verdade será tornado conhecido.” Evangelismo, 515.
“A obra médico-missionária traz à humanidade o evan-
gelho de libertação do sofrimento. É a obra pioneira do 
evangelho. É o evangelho praticado, a compaixão de Cris-
to revelada. Há grande necessidade desta obra, e o mundo 
está aberto para ela. Deus queira que a importância da 
obra médico-missionária seja compreendida, e que novos 
campos possam ser imediatamente penetrados.” Medici-
na e Salvação,239.

Treinamentos curtos

 “O Senhor convida os nossos jovens para ingressarem em 
nossas escolas e prepararem-se rapidamente para o Seu 
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serviço. Devem ser fundadas escolas em vários lugares, 
fora das cidades, onde os nossos jovens recebam instru-
ção que os prepare para a obra de evangelização e médi-
co-missionária. ” Conselhos Sobre Saúde, 395.
“Precisa-se agora de obreiros evangelistas médico-missio-
nários. Não podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo 
portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para 
sempre. Proclamai a mensagem agora. Não espereis, dando 
com isso oportunidade a que o inimigo se aposse do campo 
que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem 
ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu os Seus discípu-
los. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa 
literatura, e falando da verdade às pessoas que encontrem. 
Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não 
com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a 
recuperar a saúde e evitar a doença. ”  Serviço Cristão, 128.

Trabalho útil

“Deve-se dar atenção ao estabelecimento de várias indús-
trias, para que famílias pobres possam assim encontrar 
colocação. Carpinteiros, ferreiros, enfim todos quantos 
têm conhecimento de algum ramo de trabalho útil, de-

vem sentir responsabilidade de ensinar e ajudar o igno-
rante e o desempregado.
Os agricultores cristãos podem fazer um verdadeiro traba-
lho missionário em ajudar os pobres a encontrar um lar no 
campo e ensinar-lhes a lavrar o solo e torná-lo produtivo. 
Ensinai-os a servir-se de instrumentos de agricultura, a cul-
tivar as várias plantações, a formar pomares e a cuidar deles.
No serviço aos pobres há, para as mulheres, um vasto 
campo de utilidade, da mesma maneira que para os ho-
mens. A eficiente cozinheira, a dona de casa, a costureira, 
a enfermeira – de todos ela é necessário auxílio. Ensinem-
-se os membros das famílias pobres a cozinhar, a costurar 
e remendar sua própria roupa, a tratar dos doentes, a cui-
dar devidamente da casa. Ensinem-se às meninas e aos 
meninos alguma ocupação útil” . Serviço Cristão p. 129.
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O Centro Educativo Vida e Saúde (Cevs) é uma escola mis-
sionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia que promove 
treinamento em evangelismo e saúde, por meio de aulas 
teóricas e práticas, sendo que estas últimas são desenvol-
vidas no âmbito de oficinas que visam o desenvolvimento 
físico, mental, educacional, intelectual, espiritual e social.  
O seu corpo de colaboradores é formado por alunos re-
gulares (bolsistas e pagantes), voluntários permanentes e 
funcionários contratados. O Cevs pertence juridicamen-
te e é administrado pela Associação Amazônia Ocidental 
e é apoiado pelo Instituto de Missões da União Noroeste 
Brasileira.
As oficinas funcionam num primeiro momento para servir 
a própria escola e fazem parte da grade curricular de aulas 
obrigatórias dos alunos. De outra parte também se prestam 
a atender a comunidade. Por meio delas a escola detém uma 
de suas principais fontes de recursos.

O Centro Educativo Vida e Saúde
Quem Somos 
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Na cidade de Porto Velho/RO no ano de 2017 foi concretiza-
do um sonho que já estava no coração de Deus há algum 
tempo. Naquela ocasião a Associação Amazônia Ocidental 
– AAMO foi contemplada milagrosamente com a doação de 
um terreno avaliado em quase 2 milhões de reais. Isso é um 
fato que não acontece todo dia, por tal razão os adminis-
tradores se colocaram em oração para saber qual deveria 
ser o destino de tal bem. Venderiam e aumentariam o seu 
capital operacional? Parecia uma ótima opção. Porém esse 
não era o plano de Deus para aquele lugar...
Localizado em um bairro extremamente pobre, o terreno 
conta com 31.400 metros quadrados (200 x 157m). Está lo-
calizado em meio a uma região composta por terrenos in-
vadidos com construções em sua maioria ilegais. Não obs-
tante o contexto, de maneira oposta, o imóvel doado possui 
sua documentação completamente regular perante os ór-
gãos públicos. Estima-se que nas redondezas habitem em 
torno de 18 mil pessoas, o que corresponde a 2.300 famílias. 
A maioria não dispõe de serviços básicos, não tendo aces-

Nossa História

so a água encanada ou serviço de iluminação. Quando as 
famílias não dispõem de poços servem-se da água da chu-
va, a fiação elétrica é clandestina, o que causa um grande 
emaranhado de fios e não raro ocorre incêndios. O acesso 
ao sistema de saúde é precário, problemas como violência, 
abuso e gravidez na adolescência são bem comuns, segun-
do informado pelo Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS. 
Nesse contexto, após muito jejum e oração Deus mostrou 
claramente aos administradores que aquele enorme ter-
reno deveria ser usado como ferramenta para mudar essa 
realidade. Na verdade, não apenas aquela, mas a de todas 
as pessoas que por ali passassem. Assim, foi organizado o 
Centro Educativo Vida e Saúde, com oficinas de cozinha, 
saúde, marcenaria e horta.
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Objetivos

Formar, aprimorar e multiplicar missionários hábeis que proclamem o evangelho através dos métodos de Cristo para 
as mais diferentes áreas da obra médico-missionária, capacitando-os de forma integral, tanto nos aspectos práticos 
quanto teóricos. 

Visão

Expandir e aprimorar a capacitação missionária dentro da Igreja Advenstita do Sétimo Dia por meio de um ensino de 
excelência  e, assim tornar-se referência em âmbito institucional no que se refere a treinamento de evangelismo e saúde.

Missão

Oferecer uma experiência ímpar aos alunos do curso, propiciando o crescimento deles em sabedoria e em espiritua-
lidade, incentivando o foco da missão. 

Valores

Ética, disciplina, dedicação, solidariedade, humildade, excelência, foco, respeito, amor.
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Parceiros

Light

O Instituto Leigo de Treinamento Global de Saúde (Lay Institute of Glo-
bal Health Training – www.lightingtheworld.org) é um ministério de sus-
tento próprio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dedicado a apressar 
a volta do Senhor ao treinar homens e mulheres como missionários. É 
composto por pessoas de diferentes áreas, países e ocupações que estão 
unidas na crença de que a obra médico-missionária é o braço direito do 
Evangelho. Seu propósito é expandir o trabalho global do evangelismo de 
saúde até que “o Evangelho do Reino seja pregado em todo o mundo... e 
então virá o fim.” Mateus 24:14
 A LIGHT também faz parte do Out Post Center e acredita que o mun-
do precisa de jovens consagrados e dedicados a  seguir a ordem do 
Mestre. Este curso habilita tais jovens para a grande missão. Com tal 
exército de obreiros como o que poderia fornecer a nossa juventude 
devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador 
crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo 
todo! Quão depressa poderia vir o fim - o fim do sofrimento, tristeza e 
pecado! Educação, 271.
Assim como Jesus enviou os primeiros discípulos para pregarem, ensina-
rem e curarem os doentes, os trabalhadores da linha de frente da Missão 
Global alcançam as pessoas necessitadas. Os pioneiros partilham a boa 
notícia mediante um ministério holístico que inclui: cuidar dos doentes, 
realizar programas de alfabetização, realizar reuniões de evangelismo e 
dar estudos bíblicos.

Wildwood

O Wildwood Lifestyle Center foi idealizado por Neil Martin em 1941 no 
propósito de fundar um sanatório rural e uma escola médica-missionária 
para obreiros leigos. Em 1942 foi doada uma propriedade de 500 acres 
para realização deste centro de vida saudável adventista, ali iniciou-se o 
mais antigo dos centros de vida saudável nos Estados Unidos da América.
Com o passar dos anos a instituição consagrou-se estabelecendo um pro-
grama de vida saudável reconhecido mundialmente, pois visa atender as 
mais diversas necessidades. Sua maior conquista foi desenvolver um pro-
grama para formar missionários os quais foram enviados a várias par-
tes do mundo, fundando outras instituições com os mesmos princípios 
de quebrar preconceitos para pregação da terceira mensagem angélica. 
A Wildwood como instituição de ensino instrui seus alunos através da 
compreensão da obra médico-missionária como instrumento e a medi-
cina preventiva especializada no uso de remédios naturais para o trata-
mento e prevenção da doenças.
O Centro de Saúde Natural da Wildwood acredita na cura do organismo 
transformando a vida, não simplesmente tratar os sintomas. Por esta ra-
zão, o ensino metodológico Wildwood concentra-se em mais ensinar do 
que apenas ministrar remédios naturais. O intuito é apresentar os passos 
para um estilo de vida saudável, a maneira correta que Deus planejou 
para o ser humano viver. 
Hoje a Wildwood está presente nos Estados Unidos, Canadá, México, Por-
to Rico, Belize, Honduras, Japão, Coréia do Sul, Zâmbia e agora no Brasil.
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O Curso Médico-Missionário
Seguindo as diretrizes deixadas por Deus para este tempo, 
a Escola Missionária do Centro Educativo Vida e Saúde, 
consciente da sua responsabilidade na formação de pes-
soas sinceras, comprometidas ao serviço do Senhor e dos 
semelhantes, organizou o curso de formação de missio-
nários para atuarem na obra médico-missionária. Trata-se 
do preparo de leigos e profissionais desejosos de servir ao 
Senhor em espírito de abnegação e trabalho voluntário, 
desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes ne-
cessárias ao missionário. 
Pretende-se que os egressos desse curso saiam prepara-
dos para atuar em novos projetos missionários de sus-
tento próprio, cumprindo assim a missão de expandir a 
mensagem de saúde e o Evangelho de Jesus Cristo a todos 
que necessitam. 
Destaca-se a importância da Escola Missionária vincula-
da a um Centro de Estilo de Vida, uma vez que os alunos 
podem ser treinados não apenas na teoria, mas na prática 
do cuidado dos hóspedes, mediante supervisão adequada, 
evitando assim qualquer risco desnecessário aos hóspe-
des, e possibilitando os alunos desenvolverem habilidades 
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manuais e de interação com os colegas, equipe e pacientes. 
Nesse sentido, o Centro Educativo Vida e Saúde oferece as 
condições ideais aos alunos sob a coordenação do Senhor, 
a fim de preparar missionários tanto do Brasil como de 
outros países interessados em aprender as mensagens de 
Deus para o Seu povo hoje. 
O curso tem duração de 1 (um) ano com aulas práticas 
e teóricas, sendo que para a aprovação do aluno é ne-
cessário no mínimo 75% de presença em cada categoria 
de aula. As aulas teóricas serão ministradas ao longo do 
ano letivo, de modo que aluno receberá uma grade horá-
ria no início de cada mês. As aulas práticas serão nas ofi-
cinas de saúde, cozinha, horta/jardim, limpeza. Os alu-
nos serão divididos em equipes e cada uma servirá num 
setor. Haverá rodízio bimestral, o que proporcionará que 
ao final do curso os estudantes tenham aprendido todos 
os ofícios.
As aulas teóricas serão agendadas de acordo com a dispo-
nibilidade dos professores. Assim, é possível que as clas-
ses ocorram pela manhã ou pela tarde e a quantidade de 
aulas teóricas na semana também pode variar bastante. 
Sempre que o aluno não estiver estudando, ele deverá es-
tar trabalhando numa das oficinas.

Durante duas semanas no mês realizamos o Programa 
Vida e Saúde (PVS), que é o atendimento de hóspedes que 
vêm para tratamento. Neste período não serão agendadas 
aulas teóricas, pois se faz necessário maior envolvimento 
dos alunos para atender a demanda. 
O envolvimento com trabalho missionário na comunida-
de é obrigatório e conta como requisito para aprovação 
final. Além das aulas teóricas, os alunos terão de alcançar 
um número mínimo de estudos bíblicos por período, bem 
como caso haja programas evangelísticos promovidos 
pela escola deverão ter participação ativa. 



12

Grade Curricular
O curso de Evangelismo e Saúde é composto por 3 frentes: teórica, prática e trabalhos missionários, totalizando 1064 horas, dividas igualmente em cada área. O 
aluno deverá atingir no mínimo 75% de presença em cada frente para poder ser aprovado. A grade teórica compõe-se:

Missiologia I  4h

Missiologia II 8h

Cristianismo e suas ramificações 8h

Religiões e filosofias não cristãs 8h

Contextualização da mensagem adventista 8h

Evangelismo Indireto 8h

Evangelismo Direto 8h

Santuário 8h

Verdadeira Educação 8h

História da Igreja 4h

Lar cristão 6h

Relacionamento Cristão 6h

Daniel 12h

Apocalipse 12h

Espírito de Profecia 4h

Estudos bíblicos 16h

Pesquisas específicas dirigidas sobre cultura, costumes, línguas, comportamento, religião e outras particularidades relacionadas ao campo missionário escolhido. Pesquisa produ-
zida de forma individual e de acordo com o objetivo do aluno (campo missionário escolhido).
As aulas práticas se dão nas áreas de horta, cozinha, jardim, campo e saúde, todas lideradas por monitores, num total de 354 horas.
 Por fim, os trabalhos missionários consistem no envolvimento ativo com a comunidade por meio de estudos bíblicos, pequenos grupos, evangelismo, visitas missionárias etc, 
devendo também ser cumpridas 354 horas.

Vida Cristã 12h

Batalha espiritual e lapidação de caráter 8h

Nutrição 8h

Doenças e tratamentos 8h

Hidroterapia 8h

Palestra de saúde 8h

Massagem 6h

Culinária 8h

Fitoterapia 8h

Geoterapia 8h

Anatomia e fisiologia 12h

Saúde da Mente 8h

Primeiros socorros 8h

Horta 8h

Inglês intensivo para missão Extracurricular

TOTAL 354h

PESQUISA DIRIGIDA
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Valor

O curso é gratuito. O aluno apenas deve arcar com as des-
pesas de passagem para chegar no Cevs no início da mis-
são e depois ao término para ir embora. 

Bolsa Filantrópica

Dentro das possibilidades (na eventualidade do curso ser 
cobrado), a escola concederá bolsa de estudos aos alunos 
que não tiverem condições de arcar com os custos do cur-
so. Para tanto, no ato da inscrição o aluno deverá solicitar 
a opção “bolsista”, no formulário que enviaremos para ser  
preenchido.
O pedido passará por processo seletivo e análise de docu-
mentação. 

Notas e Presença

A Escola Missionária do Centro Educativo Vida e Saúde não 
enfatiza a mera distribuição de notas, mas a avaliação do 
aluno se dá de uma forma integral, individual e contínua. 
Alguns pontos são avaliados como fundamentais, como 

pontualidade nas classes (em todas as aulas práticas e teó-
ricas haverá lista de presença), uma vez que entende-se que 
a pontualidade tem a ver com o nosso caráter. Atrasos e fal-
tas podem afetar a condução do conteúdo. Também serão 
considerados aspectos como a adaptabilidade, asseio, co-
municação, relacionamento, comportamento e iniciativa.

Certificados

O Curso foi estabelecido pelo Centro Educativo Vida e Saúde 
em parceria com o LIGHT – Lay Institute of Global Health 
Training e o Wildwood Lifestyle Center and Hospital e com 
apoio da Associação Amazonia Ocidental. Após conclusão 
satisfatória do curso e tendo cumprido fielmente com suas 
responsabilidades financeiras, será concedido ao estudante 
um Certificado da LIGHT de conclusão do mesmo.
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1. Os quartos devem ser mantidos em ordem e limpos. Tare-
fas e responsabilidades diárias, bem como preparação para 
o sábado, devem ser feitas com prontidão. Recomenda-se 
providenciar vassoura, rodo, pano e balde para uso pesso-
al, pois nem sempre os do projeto estarão disponíveis.

2. O ar condicionado apenas pode ser usado das 18h as 6h 
e as luzes devem ser mantidas apagadas durante o dia.

3. Os estudantes devem cuidar da propriedade e do dormi-
tório lembrando que são do Senhor.

4. Os estudantes devem estar dentro de seu quarto às 
21:00hs. Luzes deverão ser apagadas às 21:30hs.

5. Cada aluno deve dormir em seu devido quarto. Qualquer 
outro arranjo deve ser levado à direção com antecedência.

Regras de Convivência
Dormitórios e Propriedade

6. Roupas de cama e travesseiro são de responsabilidade 
do aluno e devem ser trazidos pelo mesmo, assim como 
toalhas e objetos de higiene pessoal.

7. Os alunos não têm permissão de comparecer ao quarto 
do sexo oposto a menos que estejam acompanhados da 
coordenação ou que tenham permissão especial para tal.

8. O espaço no armário, novos móveis ou disposição dos 
mesmos deverão ser decididos de forma consensual caso 
contrário, será feita mediante reunião com a coordenação.
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1. O comparecimento aos cultos e a igreja fazem parte do 
currículo escolar tanto quanto as atividades desenvolvi-
das pela mesma.

2. Devido à necessidade de mantermos ordem e organiza-
ção na escola, cada estudante e funcionário participará de 
uma escala para as tarefas e responsabilidades que devem 
ser feitas aos Sábados. Uma escala mensal será feita pela 
direção escolar indicando a tarefa de cada um a ser cum-
prida. Por favor, esteja sempre atento e fiel a este ministé-
rio. Caso você não saiba efetuar a tarefa que lhe for confia-
da, procure a direção do curso para maiores orientações.

1. Por orientação do Espírito de Profecia o Cevs viabiliza a participação de seus alunos ao cultivo de nossa hora na horta 
por um meio de uma oficina específica. É indispensável a presença do aluno quando estiver escalado para este setor.  

Igreja

Horta

Saídas

1. Por motivos de segurança, solicitamos que os estudan-
tes notifiquem a direção sempre que precisarem sair 
da propriedade. Um formulário, deve ser preenchido a 
cada saída e entregue na secretaria.

2. Estão previstas duas saídas por mês para os alunos, 
caso necessitem fazer compras na cidade ou ir ao den-
tista, médico, etc. As datas serão previamente avisadas 
pela coordenação.

3. Saídas por uma noite ou um final de semana, devem ser 
aprovadas pela direção da escola.
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“Os que combinam o trabalho útil com o estudo não têm necessidade de exercícios ginásticos. E o trabalho realizado ao ar livre é dez 
vezes mais benéfico para a saúde do que o trabalho em recinto fechado. Tanto o mecânico como o agricultor fazem exercício físico; 
contudo, o agricultor é o mais sadio dos dois. Nada menos que o ar e a luz solar, meios saudáveis da natureza, satisfará plenamente 
os reclamos do organismo. O cultivador do solo encontra em seu trabalho todos os movimentos que se podem praticar no ginásio. 

Os campos são o seu local de exercício. ... Estes diversos movimentos requerem a ação dos ossos, articulações, músculos, tendões e 
nervos do corpo. Seu vigoroso exercício produz aspirações e exalações plenas, profundas e fortes, que dilatam os pulmões e purificam 
o sangue, transmitindo a cálida corrente da vida aos borbotões pelas artérias e veias. O lavrador que é temperante em todos os seus 

hábitos goza em geral de boa saúde. O trabalho é agradável para ele. Tem bom apetite. Dorme bem, e pode sentir-se feliz.
“Faça o estudante regularmente exercício que o obrigue a respirar profunda e plenamente, introduzindo nos pulmões o ar puro e cheio 

de vigor do céu, e será então um novo ser. Não é tanto o estudo penoso que destrói a saúde dos estudantes, como seu menosprezo 
pelas leis da natureza. ” Fundamentos da Educação Cristã, págs. 73 e74

1. Televisores ou aparelhos de som, não são permitidos na 
propriedade, nem o uso de mídias de entretenimento (te-
levisão online). Outros aparelhos, devem ser usados em 
volume adequado e com o intuito de estar mais perto de 
Deus. Não é permitido ouvir música com o alto-falante 
ligado, seja no celular ou caixinha de som em qualquer 
dependência do Cevs, inclusive em seu quarto. Caso o vo-
luntário/funcionário queira ouvir uma música de sua pre-

Aparelhos Eletrônicos e Pertences Pessoais

ferência deverá fazê-lo com fone de ouvido em volume que 
não alcance outra pessoa.

2. O uso de celulares será permitido para acesso apenas fora 
dos horários de aula e de trabalho. É de responsabilidade 
do aluno os meios para acesso à internet.

3. Cada aluno é responsável por seus pertences pessoais.
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“Não consigo encontrar nenhum caso na vida de Cristo que demonstre haver Ele dedicado tempo a jogos ou diversões. Ele era o grande 
Educador para a vida presente e futura. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que Ele tenha ensinado os Seus discípulos a 
empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico, ou em representações teatrais; e, 

no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. ” Fundamentos da Educação Cristã, pág. 229

Jogos e Recreação

Animais de Estimação

Refeitório e Cozinha

(Vide documento anexo ao final do manual).

1. Não é permitido a permanência de animais de estima-
ção na propriedade sem autorização.

1. Três refeições vegetarianas restritas serão servidas dia-
riamente aos alunos no refeitório (desjejum às 6:30h, al-

moço às 12h e jantar às 17:50h), por isso não serão ofere-
cidos alimentos aos alunos fora do horário das refeições. 
Lamentamos, mas não podemos atender a necessidades 
alimentares especiais, alergias ou preferências.

2. Os alunos não têm autorização para pegar alimentos 
na dispensa da cozinha. Caso não esteja disponível na 
mesa algum alimento que entenda ser necessário, deve 
solicitar ao responsável da cozinha permissão para utili-
zar tal alimento.

3. Não é permitido a entrada de alimentos cárneos na ins-
tituição.

4. Cada aluno terá que lavar seu prato e talheres depois de 
cada refeição e deixar no local indicado, mostrando as-
sim empatia para os trabalhadores da cozinha.

5. Nenhuma louça ou talher poderão ser tirada do refeitório.
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6. Não é permitido guardar produtos pessoais nas geladei-
ras e dependências da cozinha.

7. Não é permitido  levar alimento da cozinha para o quar-
to, exceto com autorização. 

8. É vedado retirar os produtos de limpeza próprios da 
cozinha (baldes, vassoura, pá) para uso em outros 
lugares. 

1. A escola possui máquina de lavar e tanquinho à dispo-
sição dos alunos. Uma escala é feita para o uso dos mes-
mos com dia e horários programados.

2. Tanques e varais estarão à disposição de todos. 

3. É responsabilidade do aluno trazer para uso pessoal: sa-
bão em pó, amaciante, pregadores e cabides.

Lavanderia

Vestuário e Clima

1. Por orientação do Espírito de Profecia em relação ao 
vestuário, sugerimos o uso de roupas modestas e que 
não possuam apelo sensual.

2. Camisetas ou blusinhas sem mangas, roupas decotadas 
ou outras peças reveladoras e transparentes não devem 
ser vestidas por homens e mulheres.

3. Os homens devem vestir calças ou bermudas compri-
das abaixo do joelho, camisetas ou camisas de manga. 
É vedado andar sem camisa e usar sunga sem bermuda 
por cima.

 “Cumpre não haver nenhum 
desleixo. Por amor de 

Cristo, cujas testemunhas 
somos, devemos apresentar 

exteriormente o melhor 
dos aspectos... O nosso 

exterior deve caracterizar-se 
em todos os aspectos pelo 

asseio, modéstia e pureza.” - 
Mensagens aos Jovens, 358

O QUE NÃO USAR

O QUE USAR
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4. As mulheres devem usar vestidos, saias abaixo do joe-
lho, calças compridas ou bermudas. Mini-blusas, rou-
pas justas, shortinhos, blusas decotadas, maiô sem uma 
roupa por cima e buquinis não são aceitáveis.

5. Estes princípios nos ajudam a manter o ambiente espi-
ritual e evitar distrações. As regras se aplicam para den-
tro da propriedade bem como no trabalho missionário 
fora da propriedade escolar.

6. O clima de verão em Porto Velho é muito intenso, mas 
em alguns períodos do ano faz frio pela manhã. Sugeri-
mos trazer cobertor e blusa de frio.

Roupas de Banho

1. Moças: É permitido o uso de maiô com shorts ou ca-
miseta e shorts. É vedado o uso de biquínis ou roupas 
transparentes. 

2. Rapazes: Permitido o 
uso de bermudas de ba-
nho. É vedado o uso de 
shorts curtos ou sungas. 

 Não é permitido: joias, 
esmaltes coloridos e 
maquiagem pesada ou 
colorida.

Roupas de Igreja 

1. Moças: Estilo social ou esporte fino, sendo as blusas ou 
vestidos com mangas, e as saias (ou vestidos) com com-
primento na altura dos joelhos. É vedado o uso deco-
tes, saias curtas, saias jeans, peças transparentes assim 
como bermudas ou calças compridas.

2. Rapazes: Estilo social ou esporte fino, sendo vedado o 
uso de bermudas, regatas, calças demasiadamente aper-
tadas, calças jeans ou modelos extremamente chamati-
vos e chinelos.

MODELO APROPRIADO
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1. Moças: Estilo esportivo, sendo permitido o uso de cami-
setas, regatas bem largas,bermudas longas, calças confor-
táveis ou saias modestas, apropriadas para o trabalho no 
campo e lazer.

 É proibido o uso de shorts curtos ou médios, calças aper-
tadas, blusas de alcinha, regatas nadador, regatas finas, mi-
nissaias, bem como roupas coladas.

2. Rapazes: Estilo esportivo, sendo permitido o uso de cami-
setas, regatas largas, bermudas longas, calças confortáveis 
e shorts de futebol.

Não use chinelos, bermudas, regatas, calças rasgadas, ou 
qualquer outra roupa de modelo extremamente chamativo, 
colado ou sensual.

Trabalho no Campo e Recreação

Sala de Aula

Adornos e Maquiagens

Relacionamentos

É vedado usar joias, maquiagem e esmaltes fora da cor na-
tural, cabelos coloridos e extravagantes.

1. Valorizamos a interação social entre nossos alunos, to-
davia pedimos que durante o período de 1 ano devido 
ao preparo para o campo missionário, nenhum relacio-
namento novo seja iniciado na instituição. Intenções de 
relacionamentos que surgirem durante o curso devem 
ser levadas à direção da escola.

2. O relacionamento sério será permitido entre pessoas 
que já namoravam antes do início do curso, desde que 
seja discreto e respeitoso, sem nenhum contato físico. 
Casais de namorados não devem deitar juntos na rede, 
nem assumir comportamentos que constranjam os 
demais. Não devem se encontrar em lugares isolados e 
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escuros, como também não ultrapassarem o horário de 
recolher (21h).

Visitas

1. A visita de parentes e amigos dos alunos é sempre bem-
-vinda, porém deverá antes ser avisada à coordenação e 
estará sujeita a disponibilidade de espaço.

2. Em caso de pernoite deve-se avisar com pelo menos 48h 
de antecedência. 

 O valor do pernoite é R$15,00 . O valor da refeição 
para adultos é R$15,00 e para crianças de 5 a 10 anos é 
R$10,00. Menores de 5 anos não pagam.

3. As casas e quartos do projeto são de uso exclusivo dos 
voluntários, funcionários e alunos durante o período de 
serviço. 

 Caso haja necessidade, de forma excepcional de abri-
gar alguns parentes, o caso deverá ser deliberado pela 
coordenação. 

Atendimento Médico

O atendimento médico e a aquisição de remédios é de in-
teira responsabilidade do aluno. Caso utilize medicamen-
tos e insumos do Cevs durante sua enfermidade deverá 
repô-los . Se não for possível repor os próprios insumos, 
deverá repor o equivalente em dinheiro A escola missioná-
ria é um programa estritamente educativo. Atendimentos 
pontuais de urgência e emergência serão feitos sem custo 
aos nossos voluntários. Porém consultas médicas eletivas 
e tratamentos prolongados serão cobrados. 
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1. Caso tenha alguma dúvida de como chegar ao Centro 
Educativo Vida e Saúde, basta digitar no waze a palavra 
“Cevs”, que o aplicativo já te direcionará para lá.

2. Caso esteja vindo de avião, desça no aeroporto interna-
cional de Porto Velho. 

3. O Cevs se responsabiliza apenas por buscar o aluno 
no aeroporto/rodoviária na chegada do curso e levá-lo 
embora no encerramento. Demais saídas pessoais são a 
cargo do voluntário. A cidade de Porto Velho dispõe de 
transporte público e UBER. 

4. É vedado o uso de veículo do projeto, salvo se expressa-
mente autorizado pela coordenação.

5. A escola não de responsabiliza pelo uso de carros parti-
culares de outros voluntários, sendo que se houver al-
gum dano, os ajustes deverão ser feitos entre as partes 
envolvidas.

Transporte e Localização

Sobre como chegar
 
• Saindo de Porto Velho sentido Candeias/Ariquemes via BR 364
 Passar à direita pelo Aramix, Makro, Embrapa, AABB e Alphaville, logo então 
pega o retorno à esquerda sentido Porto Velho

• Chegando em Porto Velho por Candeias BR 364
Passa à direita TermoNorte, Volvo e pegar a primeira saída a direita (Estrada 
da Beira) antes de chegar na Faro, antes de passar debaixo da passarela, então, 
pega a primeira rua (de terra) a direita, segue por mais ou menos 900 metros 
passando pelo Clube de Campo dos Bancários à esquerda.
Estamos do lado esquerdo.
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O Que Trazer?

Cada estudante deverá trazer para uso pessoal:

- Utensílios para higiene pessoal (escova de dentes, creme 
dental, sabonete, shampoo, material para barbear, papel 
higiênico, etc..). 

- Roupa de cama completa: lençóis, fronhas, travesseiro, 
cobertas.

- Toalha de banho e de rosto.

- Equipamento para lavar roupas: sabão em pó, amaciante, 
sabão em barra, pregadores e cabides.

- Ferro de passar roupa (voltagem 110v).

- Ventilador (no calor é muito útil).

- Sombrinha ou guarda chuva.

- Garrafinha de água. 

- Material escolar: 
 cadernos, lápis, borracha, canetas, etc...

- Bíblia, Lição da Escola Sabatina e Hinário Adventista.

- Repelente.

- Roupas para o dia de Sábado, para banho, para atividade 
física e para trabalho na horta (camisas de manga lon-
ga), inclusive chapéus e/ou bonés.

- Calçados apropriados para horta (Bota de borracha) e 
caminhada (tênis).

- Instrumento musical para o louvor (se tiver).

- Copo, Prato, talheres (para uso pessoal fora do refeitório) 
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Anexo I
DECLARAÇÃO SOBRE JOGOS E ESPORTES COMPETI-
TIVOS DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO Cevs

O Centro Educativo Vida e Saúde é uma escola experi-
mental que trata por meio do ensino prático dos 8 remé-
dios naturais. Neste contexto, busca-se promover a rege-
neração integral abrangendo as 4 esferas principais do ser 
humano: emocional, física, social e espiritual. Buscamos 
promover um ambiente que favoreça o alcance do equilí-
brio por nossos alunos e voluntários, assim prezamos por 
disponibilizar nossas áreas verdes sempre bem apresen-
táveis, flores podadas, redes limpas, alimentação saudável 
em todas as refeições, músicas apenas com letras e melo-
dias edificantes, não temos aparelhos televisores nem nos 
quartos nem nas áreas comuns, prezamos pelo asseio e 
modéstia nas vestimentas e valorizamos sobremaneira o 
tratamento cortês uns com os outros. 

Seguindo essa linha não podemos ignorar a questão da 
recreação que, devido às particularidades do ambiente em 

que vivemos também deverá seguir critérios específicos. 
Ressalte-se: não estamos entrando no mérito sobre o que 
é certo ou errado, mas estamos falando sobre o que é ade-
quado ou não para o local e o público que nos frequenta. 

Neste sentido, considerando que a pessoa está em busca 
de um tratamento, em coerência com a filosofia da men-
sagem de saúde temos de evitar qualquer tipo de estimu-
lantes excessivos, seja ao corpo seja à mente. Ademais, 
considerando que temos verdades importantes reveladas 
no Espírito de Profecia sobre o tema, temos que levar em 
conta as suas orientações. 

Assim, jogos que estimulam a competição e a excitação 
não são adequados nas áreas públicas/comuns do Cevs. 
Jogo de competição é todo aquele que estimula a disputa, 
onde necessariamente há um vencedor em um perdedor. 
A competição naturalmente gera excitação e a dualidade 
entre vencer e perder é inevitável. Há sempre uma divi-
são. Jogos de azar inclusos. Entenda-se como jogos de 
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azar, aquele em que o ganho e a perda dependem exclusi-
vamente ou principalmente da sorte, ainda que envolvam 
estratégia.
 
Visando prezar pelo clima de descanso, relaxamento, cole-
guismo, amabilidade, cortesia, recomendamos divertimen-
tos que foquem mais na cooperação do que na competição. 
Quando falamos em cooperação não existe um ganhador 
e um vencedor, mas todos ganham. O desafio deixa de ser 
superar o outro, mas superar a si mesmo. Não há rivalida-
de. Estimula-se o espírito de equipe em prol de um único 
objetivo. Há necessária colaboração conjunta para que o 
alvo seja alcançado. Há sempre soma de esforços. 
Exemplo de divertimentos que estimulam a cooperação: 
frescobol, peteca, trilha, gincanas e esportes adaptados.

O princípio por traz de tudo é evitar a disputa e a necessi-
dade de se ter uma estratégia para derrotar o outro. Assim, 
por exemplo é perfeitamente possível manter o futebol, o 
voley e outros esportes com bola, desde que o objetivo seja 
a brincadeira, reforço de laços, interação social, descontra-
ção, prática de exercício físico. Não é necessário que haja 
contagem de pontos ou placar, mas que as partidas sejam 
delimitadas por tempo.

Referente às cartas, o problema não é a carta em si, mas 
a filosofia e a origem do jogo que ela veicula. Aplica-se 
os mesmos princípios citados acima. Nesse sentido, o 
baralho, UNO em sua forma original de jogo, quarteto 
bíblico, dominó (a linha de raciocínio é a mesma) não 
são recomendados.  O jogo Imagem e Ação também não 
é indicado, pois causa grande excitação, assim como to-
dos os outros desta linha de tabuleiros (seja pela exci-
tação, seja pela disputa). Entretanto, não se descarta a 
possibilidade de adaptação deles aos critérios aqui defi-
nidos, contanto que sejam previamente discutidos para 
aprovação.

Como falamos acima, não se trata de dizer o que é certo 
ou errado, mas o que é adequado ou não nos ambientes 
comuns de nossa base (e com hóspede ou sem, temos 
de manter a filosofia). Cada voluntário é livre para ter as 
suas convicções. Em seu ambiente privado é possível que 
haja maior flexibilidade, porém nunca perdendo de vista 
o regimento interno e suas advertências e os princípios 
que nos permeiam: modéstia cristã, o grande conflito en-
tre o bem e o mal, a pureza de mente e de intenções para 
que possamos melhor servir a Deus e a necessidade de 
coerência entre aquilo que pregamos e vivemos.
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