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HASD 324 - Mãos

I – Estas mãos que Deus 

me deu, foram feitas pra 

servir 

O vizinho ao lado meu, 

que não sabe mais sorrir! 

Através de minhas mãos, 

eu pretendo lhe mostrar 

O sorriso de Jesus 

 

Coro – Mãos 

consagradas para a 

causa em prol do amor; 

Mãos dedicadas ao 

serviço do Senhor; 

Mãos preocupadas em 

se unir às de Jesus; 

Mãos que não temem o 

encontro com a luz. 

 

II – Há no céu, no mar, na 

flor, um detalhe de amor; 

Há também no 

entardecer a poesia do 

nascer! 

Na beleza natural, eu 

contemplo o digital dessa 

mão que me criou. 

 

III – Minha mão co’a de 

Jesus vai se unir no ideal 

De mostrar que a Sua 

cruz é um fato bem real. 

Através dessa união eu 

pretendo a integração 

com Jesus e com você

 

 

“Os milagres de Deus nem sempre apresentam aspecto exterior de milagres.           

São muitas vezes operados de maneira que parece o curso natural dos 

acontecimentos. Quando oramos pelos doentes, trabalhamos também por eles. 

Respondemos a nossas próprias orações empregando os remédios ao nosso alcance. 

Água, sabiamente aplicada, é mui poderoso remédio. Ao ser inteligentemente usada, 

veem-se resultados favoráveis. ... Os meios naturais, usados em harmonia com a 

vontade de Deus, produzem resultados sobrenaturais. Pedimos um milagre, e o 

Senhor dirige a mente a algum remédio simples. Pedimos que Ele nos guarde da peste 

que anda na escuridão, que espreita com grande poder pelo mundo; cumpre-nos 

então cooperar com Deus, observando as leis da saúde e da vida. Havendo feito tudo 

quanto nos é possível, devemos continuar pedindo com fé saúde e força. Devemos 

comer o alimento que nos conserva a saúde física. Deus não nos dá nenhuma 

animação quanto a fazer por nós aquilo que podemos fazer por nós mesmos. As leis 

naturais têm de ser obedecidas. Não devemos deixar de fazer nossa parte. Deus nos 

diz: "Operai a vossa salvação com temor e tremor; porque Deus é o que opera em vós 

tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa vontade.” 

Ellen G. White - Mensagens Escolhidas, vol. 2, p. 346.   
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Hidroterapia 

2 Mensagens Escolhidas, p. 346.  “Água, sabiamente aplicada, é mui poderoso remédio. Ao 

ser inteligentemente usada, obtém-se resultados favoráveis.” 

PARTE 1 – INTRODUÇÃO À HIDROTERAPIA 

Hidro: Água + Terapia:  Tratamento = Hidroterapia é o uso de água internamente ou 

externamente em qualquer uma de suas três fazes: líquida, sólida ou vapor para o 

tratamento de doenças ou lesões. 

Água é um agente terapêutico valioso - contêm nove extraordinárias propriedades: 

1. Sempre disponível, em abundância, baixo 

custo 

2. Grande poder para absorção e liberação 

de calor 

3. Propriedades solventes, a água é um 

solvente universal 

4. Fácil de ser aplicada 

5. Não causa irritações (mesmo internamente) 

6. Densidade apropriada para flutuabilidade 

7. Água libera calor rapidamente, porém não 

esfria-se com tanta rapidez 

8. Viscosidade apropriada (fluidez) 

9. Existe em três estados em temperaturas 

específicas utilizáveis 

 

EFEITOS FISIOLÓGICOS DE FRIO E CALOR EM TRATAMENTOS HIDROTERÁPICOS 

CALOR      FRIO 

● Aumenta a circulação 

● Aumenta a reação inflamatória 

● Aumenta hemorragia 

● Aumenta a produção de edemas 

● Aumenta dores musculares e espasmos 

● Reduz a circulação 

● Reduz a reação inflamatória 

● Reduz hemorragia 

● Reduz produção de edemas 

● Reduz dores musculares e espasmos

 

PARTE 2 – ESPÍRITO DE PROFECIA EM HIDROTERAPIA 

A Ciência do Bom Viver, p. 237.  “Há muitas maneiras pelas quais a água pode ser aplicada 

para aliviar o sofrimento e combater a doença. Todos devem se tornar entendidos no 

emprego da mesma, nos simples tratamentos domésticos.”    
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Quem deveria ter conhecimento de como utilizar tratamentos de hidroterapia? 

A Ciência do Bom Viver, p. 146.  “Todos os obreiros evangélicos devem saber fazer os simples 

tratamentos que tanto contribuem para aliviar a dor e remover a doença. “  

A Ciência do Bom Viver, p. 237.  “Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais 

excelentes bênçãos do Céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e 

animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo, e a 

natureza em resistir à doença. A aplicação externa da água é um dos mais fáceis e mais 

satisfatórios meios de regular a circulação do sangue. Um banho frio ou fresco é excelente 

tônico. O banho quente abre os poros, auxiliando assim na eliminação das impurezas. Tanto 

os banhos quentes como os neutros acalmam os nervos e equilibram a circulação. Muitos 

há, porém, que nunca aprenderam por experiência os benéficos efeitos do devido uso da 

água, têm medo dela. Os tratamentos hidroterápicos não são apreciados como deviam ser, 

e aplicá-los bem requer trabalho que muitos não estão dispostos a realizar. Mas ninguém se 

devia sentir desculpado de ignorância ou indiferença neste assunto. Há muitas maneiras 

pelas quais a água pode ser aplicada para aliviar o sofrimento e combater a doença. Todos 

devem se tornar entendidos no emprego da mesma, nos simples tratamentos domésticos. As 

mães, especialmente, devem saber tratar de sua família, tanto na saúde como na 

enfermidade.” 

7 Manuscript Releases, p. 378.  “Muitos sofrendo de febre faleceram com o resultado do uso 

de drogas. Talvez estivessem vivos hoje se tivessem recebido tratamentos com água dos 

que tinham capacidade de efetuá-los.” 

 

Medicina e Salvação, p. 227.   “Nosso povo deve tornar-se esclarecido no tratamento de 

enfermidades sem o auxílio de drogas venenosas... O tratamento pela água, sábia e 

habilidosamente aplicado, pode ser o meio de salvar muitas vidas.  Una-se o diligente 

estudo com tratamentos cuidadosos. Sejam feitas orações de fé ao lado da cama dos 

enfermos. Que estes sejam encorajados a clamar para si as promessas de Deus.” 

 

PARTE 3 – PONTOS A RELEMBRAR 

GERAL: 

 Ore com o paciente. 

 Mantenha a sala de tratamento aquecida e sem correntes de vento. 

 Dê ao paciente água para que beba durante o tratamento 

 Toalhas frias e toalhas pequenas não devem estar ensopadas. Água pingando nas 

orelhas e no corpo pode não ser confortável e pode também causar resfriados. 

 Quanto mais molhada uma toalha estiver depois de torcida ao ser retirada da água 

com gelo, mais gelada estará. 

 Tome muito cuidado para evitar queimaduras. Se o paciente disser que a 

fomentação, a água ou o vapor estão muito quentes, adicione mais toalhas para 



 
  

 

20 e 21 de novembro de 2014 - Página 5 

proteção, esfrie a água e diminua o vapor, etc. Cada pessoa tem uma tolerância 

diferente ao calor. 

 Seja especialmente cauteloso com pessoas muito magras, idosas e crianças. Eles 

normalmente toleram menos calor. 

 Muito cuidado para não espalhar infecções. Lave suas mãos antes de depois de 

tratamentos. Vista uma máscara se você sabe que o paciente é contagioso. 

 Não aplique fomentações onde há possibilidade de sangramento, hemorragia ou 

suspeita de tumores malignos. 

 Se um tratamento não é apropriadamente dado, as condições do paciente podem 

piorar. 

 Limpe os equipamentos com cloro ou outro desinfetante após cada tratamento. 

 

O PACIENTE: 

 O paciente deve estar descansado antes de qualquer tratamento. Se ele tiver feito 

exercício físico recentemente, deixe-o descansar o suficiente para que atinja a sua 

pulsação de repouso por volta de 10 minutos antes do tratamento 

 Evite dar tratamentos de hidroterapia logo que o paciente se alimentou 

 Insista para que o paciente repouse após o tratamento. 

 

POSSÍVEIS PROBLEMAS DURANTE O TRATAMENTO: 

 O paciente pode não aquecer-se o suficiente ou suar: Faça com que beba água 

morna, cobra-o mais, coloque uma fomentação entre as pernas e dê um banho de 

escalda pés. 

 Hiperventilação ocorre quando o paciente perde muito Dióxido de Carbono por 

respirar muito rápido ou profundamente. Poderá sentir tontura e sentir que suas 

extremidades estão adormecidas e formigando. Faça-o respirar dentro de um saco de 

papel até que o formigamento cesse. 

 Tontura, ameaços de desmaio, ou fraqueza são causadas pela queda repentina da 

pressão arterial ou da glicemia. Se a pressão arterial estiver 8/6 ou menos, interrompa 

a aplicação de calor, levante as pernas e dê ao paciente um liquido com sal para 

que beba. 

 Ao dar um tratamento a um paciente com diarreia, assegure-se de que o mesmo tem 

eletrólitos suficiente (sódio, potássio) e reposição de água. 

 

PARTE 4 – PROCEDIMENTOS - TRATAMENTOS DE 
HIDROTERAPIA 

Banho de Contraste 
O banho de contraste consiste da imersão de uma parte do corpo alternativamente na água 

quente e fria. (A água quente e fria, podem ser aplicadas também com uma toalha molhada 

nas partes do corpo que não podem ser facilmente submersas.  

Este tratamento pode ser acompanhado da aplicação de emplastros ou compressas. Os 

vasos sanguíneos são expandidos ou dilatados com o calor e contraídos com o frio – 

aumentando então a circulação para a área de tratamento. O aumento da circulação [1] 

ativa o suprimento de oxigênio e nutrientes para as células do corpo e [2] auxiliam na 
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remoção de impurezas. Resulta-se no aumento do metabolismo da célula e aceleração do 

processo de cura da parte do corpo tratada. 

Indicações 

 Infecções Localizadas  

 Lesões musculares ou nas juntas 

 Artrite 

 Dores de Cabeça (banho de contraste nas extremidades) 

 Edema (inchaço de uma parte do corpo devido à retenção de fluido) 

 Doenças de vasos sanguíneos nas veias ou artérias das pernas e pés. 

 

Precauções 

 Não utilize água muito quente ou muito fria em caso de perda de sensibilidade 

(adormecimento) ou em caso de doenças nos vasos sanguíneos das pernas e pés 

(Exemplo:  Diabéticos) 

 Cuidado para não espalhar a infecção. Desinfete todo o equipamento antes e depois 

de tratar de um ferimento aberto. 

 Evite tratar de áreas onde há tendência de sangramento ou hemorragia. 

 Tumores malignos 

 Se o tratamento deve ser seguido de massagem, termine o tratamento com a imersão 

na água quente. 

 

Equipamento Necessário 

 Duas bacias grandes para água quente e água fria 

 Bule ou jarra para água quente 

 Toalha 

 Lençol ou cobertor leve 

 Outra bacia de água fria e 2 toalhas pequenas para as compressas frias da cabeça 

 

Procedimento do Tratamento 

1. Preparação para o tratamento 

 Aqueça o quarto a tenha todos os equipamentos disponíveis. 

 Explique o procedimento; ajude o paciente na preparação para o tratamento. 

 

2. Tratamento 

 Encoraje confiança nos remédios divinos ao iniciar cada tratamento com oração. 

 Comece com o banho de água quente. Na primeira imersão a água deve ser meio 

quente; aumente a temperatura conforme tolerado. Após 3-4 minutos transfira para 

a água fria por ½ - 1 minuto. 

 Durante o tratamento, mantenha os banhos quentes e frios nas temperaturas 

desejadas adicionando água quente ou fria conforme o desejado 

 Coloque a compressa fria na cabeça se houver sudorese. 
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 Faça de 5 a 7 trocas por tratamento. Trate de 1 a 4 vezes por dia. 

 

3. Finalização do Tratamento 

 Após a última troca, seque bem a parte do corpo tratada. 

 Em caso de sudorese, seque o corpo todo, remova a roupa úmida, e vista o paciente 

com roupas secas. 

 Repouso por 30 a 60 minutos após cada tratamento. 

 

Recomendações Específicas do Tratamento 

1.  Infecções Localizadas, Lesão Muscular ou das Articulações 

 Trate lesões agudas das juntas ou musculares com gelo ou bolsas frias, repouse, e 

coloque a área afetada em elevação pelas primeiras 12-24 horas após o 

ferimento. 

 Comece o banho de contraste assim que a água quente for tolerada. 

 Alterne da água quente à fria de 5 a 7 vezes. Termine com o banho de água fria. 

 Repita o tratamento acima 2 a 4 vezes por dia. 

 

2. Artrite Reumatóide 

 Comece o tratamento com água morna (3-5 minutos); mude então para a água 

fria por 1 minuto. Gradativamente aumente a temperatura da água quente e 

diminua a temperatura da água fria conforme tolerado. 

 Alterne do quente para o frio 5-7 vezes. Termine com o banho de água quente. 

 Repita o tratamento acima 1 ou 2 vezes por dia. 

 

3. Circulação Reduzida nas Extremidades 

 Trate com calor médio por 3 minutos e água fria (sem gelo) por 1 minuto. 

 Teste a água quente com o cotovelo e assegure-se de que não está muito 

quente. 

 Alterne da água quente para a fria 5-7 vezes. Termine com o banho de água 

quente. 

 Repita o tratamento acima 1 ou 2 vezes por dia. 

 

Escalda Pés 
O banho de escalda pés é: o colocar dos pés em água quente, funda o suficiente para que 

cubra os tornozelos. Pode ser também ligado a outros tratamentos, tais como: o uso de 

fomentações ou compressas. Este tratamento é indicado para uma série de doenças, de 

dores de cabeça a dores de estômago. O banho de escalda pés afeta a circulação do 

corpo inteiro. O calor expande ou dilata os vasos sanguíneos dos pés, o qual faz com que o 

sangue de outras partes do corpo mova-se para os pés. O aumento do fluxo sanguíneo para 

os pés alivia o congestionamento de sangue no cérebro, pulmões e órgãos abdominais. 
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Indicações 

 Previne ou elimina resfriados, congestões de tórax, gripes e tosses. 

 Dores de cabeça e sangramentos nasais 

 Cólicas Pélvicas e problemas de próstata 

 Reduz a dor em qualquer lugar do corpo, de dor de dente a dor nas costas. 

 Alivia fatiga e tensão nervosa 

 Aquece o corpo no preparo para massagem ou qualquer outro tratamento. 

 

Precauções 

 Use apenas calor médio em diabéticos e outros com perda de sensibilidade e 

circulação nas extremidades (pernas e pés). 

 Ao acrescentar água quente, mantenha sua mão entre a água quente sendo 

derramada e os pés do paciente para evitar queimaduras. 

 

Equipamentos Necessários 

 Balde para os pés 

 Bacia de água fria – use gelo se disponível – para a compressa fria da cabeça 

 Bule ou jarra de água quente 

 Jarra de água fria 

 Toalhas pequenas (para as compressas da cabeça) – 2 

 Toalhas Grandes – 1 ou 2 

 Cobertor e lençol grande 

 Pedaço grande de plástico para colocar debaixo do balde de água (mantem a 

cama ou o chão seco) 

 Copo com água e canudo 

 

Procedimento do Tratamento 

1. Preparação para o tratamento 

 Este tratamento pode ser dado com o paciente sentado ou deitado em superfície 

plana. 

 Aqueça o quarto, livre de correntes de vento, e tenha todos os equipamentos 

disponíveis. 

 Explique o procedimento ao paciente, e auxilie-o na preparação para o tratamento 

 Este tratamento será ilustrado como se o paciente estivesse sentado em uma cadeira 

 Coloque um cobertor sobre a cadeira, e cobra o cobertor com um lençol. Coloque 

um pedaço de plástico debaixo dos pés do paciente e cubra o plástico com uma 

toalha seca. 

 Prepare os banhos dos pés com água morna suficiente no balde para cobrir os 

tornozelos. 
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2. Tratamento 

 Comece todo e qualquer tratamento com o elemento 

mais importante – oração 

 Teste a água com o cotovelo e assegure-se de que 

encontra-se em uma temperatura adequada. 

Coloque cuidadosamente os pés do paciente no 

banho de água morna. 

 Completamente enrole a pessoa e também o balde 

de água com o lençol e o cobertor. 

 Deixe a cabeça e o pescoço expostos. 

 Quando o paciente começar a suar, coloque a 

compressa fria na cabeça e no pescoço. 

 Bebe água deliberadamente durante o tratamento 

para que a água perdida (suor) seja reposta. 

 Periodicamente adicione água quente no balde para 

manter o calor. Coloque sua mão entre a água quente 

que está sendo derramada e os pés do paciente, 

evitando queimaduras. 

 

3. Finalização do Tratamento 

 Levante os pés do paciente da água quente e aponte os dedos do pé para cima. 

Rapidamente despejar água fria nos pés. 

 Remova o balde de água e coloque os pés em uma toalha seca. Seque os pés e os 

dedos por completo. Coloque meias grossas ou pantufas para evitar que resfriem-se. 

 Em caso de sudorese, rapidamente esfregue no corpo uma toalha molhada e seque 

o paciente o mais rápido possível. 

 Remova as roupas úmidas e substitute-as por roupas limpas e secas. 

 O paciente deve repousar por aproximadamente uma hora depois do tratamento. 

 Se a sudorese continuar enquanto descansar, tome um banho morno após o descanso 

para a finalização do tratamento. 

 

 

PARTE 5 – HIDROTERAPIA E MALÁRIA 

De David Paulson, M.D. 

Tirado de General Conference Bulletin, 1907 

Inerentemente, quinino era considerado tão indispensável em caso de Malária quanto 

morfina é após certas operações cirúrgicas. Tivemos uma abundância de oportunidades de 

colocar os nossos princípios com relação a quinino em um teste prático. Aconteceu que foi 

um verão de Malária em Michigan.  Durante o verão, cerca de 50 casos de malária 

chegaram a nós em todas as fases da doença. Dr. Kress e eu, não podíamos 

consistentemente reconciliar-nos à rotina prévia do programa de quinino por termos 
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estudado algumas verdades. Logo, determinamos que descobriríamos por si próprios o que 

Deus gostaria que fizéssemos em casos de Malária sem utilizarmos quinino. Um dos membros 

de nossa classe era um entusiasmado advogado do quinino. Foi mutuamente concordado 

que assim que os pacientes chegassem, um seria indicado a este Doutor e o outro indicado 

ao Dr. Kress e a mim, desta maneira alternávamos.  Este homem era também um especialista 

em microscópio, recebeu treinamento especial em análise de sangue, e todos os casos, 

inclusive os nossos, eram cautelosamente checados por ele por exames laboratoriais, para 

que não houvesse risco de dúvidas. 

Cautelosamente checávamos a temperatura a cada 15 minutos.  Assim que houvesse o 

mínimo de aumento de temperatura, era uma notificação de que a sensação de frio 

aproximava-se. Colocávamos o paciente na trouxa de cobertor quente, o que causava 

profunda perspiração, e então se tivéssemos acertado, invariavelmente preveníamos a 

sensação de frio. O paciente suava por um tempo; em seguida o retirávamos da trouxa 

cuidadosamente, dávamos tratamentos de tonificação (quente e frio). No dia seguinte 

fazíamos o mesmo tratamento.  Descobrimos que o aumento de temperatura estava muito 

atrasado, mostrando que estávamos ganhando o predomínio.  Fazíamos então o mesmo 

processo sempre. Ultimamente não tivemos que fazer isso pela terceira vez, o trabalho estava 

completo, e em uma semana ou dez dias o paciente estava restaurado por completo. 

Algumas vezes não éramos tão precisos e não acertávamos de primeira, portando, a 

recuperação atrasava-se. 

Comparação entre os resultados dos dois tratamentos 

Pacientes de Trouxa de Cobertor        

 Pacientes de Quinino 

Nenhum sequer com complicações sérias Alguns com surdez—irreparável, mentalidade 

debilitada, outros com complicações 

menores. 

 

Um dia um homem velho e fraco apareceu a nós tão cheio de malária que parecia estar na 

beira da cova. De acordo com a rotação ele pertencia à lista do quinino. O Doutor, após 

analisar o problema, disse que não se atreveria em assumir e comprometer-se com o caso, 

foi quando nós o assumimos no plano do cobertor. Eu jamais esquecerei de quando Dr. Kress 

e eu oramos fervorosamente ao Senhor dizendo que Seus princípios estavam em teste, e 

rogamos para que Ele vindicasse o que outrora fora prometido. Assumimos o caso. Em uma 

semana o homem tinha sua saúde restabelecida por completo. Glória a Deus! 

 

PARTE 6 – CARVÃO 

A Vantagem do Carvão 

 Fácil de fazer e utilizar, custo baixo, fácil acesso e inofensivo à saúde porém eficaz. 



 

Métodos de Uso 

Oral 

Carvão não tem efeitos tóxicos. Utilize carvão sempre que necessário, quantas vezes precisar. 

Cuidadosamente misture 1 ou 2 colheres de sopa cheias de carvão em pó em uma pequena 

quantia de água; complete o copo com água. Carvão é melhor indicado entre as refeições. 

Se alimento for a causa da indisposição, tome carvão quando necessário. 

Cataplasma 

Carvão em pó pode ser misturado com água e utilizado como emplastro. As instruções para 

o preparo de um emplastro de carvão são as seguintes: 

1.  Misture o carvão em pó em uma pequena quantidade de água até formar uma textura 

pastosa. 

2.  Semente de linhaça triturada ou maisena podem ser adicionadas à mistura de carvão 

para prevenir de que o emplastro fique muito seco. Misture de 1 à 3 colheres de sopa cheias 

de carvão em pó com 3 colheres de sopa de semente de linhaça triturada ou 2 colheres de 

sopa de maisena em um copo de água fervente. 

3.  Distribua a pasta de carvão em um lado do pano ou do papel toalha. Dobre a outra 

ponta do pano ou papel toalha sobre a pasta de carvão. 

4.  Coloque o emplastro na área afetada da pele. Cubra o emplastro inteiro com um pedaço 

de plástico para que não seque rapidamente.  

Cautela: é recomendado que o carvão em pó não seja colocado diretamente na pele em 

casos de cortes. O carvão pode manchar permanentemente se a pele estiver aberta. 

 A proteção de plástico faz com que o emplastro não torne-se muito seco. 

 As bordas do emplastro podem ser dobradas ou coladas com fita em seu lugar. 

 

INDICAÇÕES PARA O USO DE CARVÃO 

1. Envenenamento ou overdose  

 Carvão é o melhor tratamento para envenenamento ou overdose. 

 Induza vômito ao menos que sejam produtos derivados de petróleo (gasolina, 

querosene), ou ácidos fortes que tenham sido ingeridos. Nestes casos não induza 

vômito. Neutralize os ácidos com bicarbonato de sódio misturado com água. 

Neutralize cáusticos com vinagre e água. 

 Misture 1 ou 2 colheres de sopa de carvão em uma pequena quantia de água e beba 

rapidamente. (Veja a tabela para informações específicas). 

 

2. Diarreia 

 Carvão é um dos melhores remédios para o tratamento de diarreia. 
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 Trate diarreia severa de um adulto adicionando 2 colheres de sopa cheias de carvão 

à um copo de água filtrada.  

 Beba um copo de água com carvão e mais um copo de água pura 4 vezes por dia. 

Beba mais um copo de água com carvão seguido de um copo de água pura cada 

vez que houver evacuação mole. 

 Para uma criança, metade da dose adulta de carvão. 

 Atente para sinais de desidratação—especialmente em bebês ou crianças pequenas 

– sede, boca seca, urina amarelo escura, perda de elasticidade da pele, e moleira 

funda em bebês. 

 Previna desidratação oferecendo muito líquido para beber tais como água, um caldo 

de vegetais, ou água de arroz cozido. 

 Dê líquidos em pequenos goles a cada 5 minutos mesmo em caso de vômito, até que 

chegue à uma quantia normal de urina. 

 

3.  Náusea e vômito 

 Misture 1 ou 2 colheres de sopa em ½ copo de água cada vez que vomitar. ( Para uma 

criança utilize a ½ da dose adulta.) Se o carvão for vomitado, dê uma nova dose 

imediatamente. 

 Sempre beba um outro copo de água pura após cada dose de carvão. 

 

4.  Gás intestinal ou inchaço e empachamento 

 Tome 1 ou 2 colheres de sopa de carvão em 1/2 copo de água conforme o necessário 

para o controle dos sintomas 

 

5. Infecções de ouvido e olhos 

 Infecções de olhos e ouvidos podem ser tratadas com emplastros de carvão. Coloque 

o emplastro sobe o olho ou ouvido infectado e deixe descansar por no mínimo 4 horas 

ou durante a noite toda. Ao aplicar calor no emplastro, o tratamento torna-se mais 

eficaz. 

 

6. Infecções de pele e juntas 

 Infecções de pele e juntas podem também ser tratadas com emplastro de carvão. 

Deixe o emplastro no locar por várias horas ou durante a noite. 

 

7. Picadas de abelha e aranhas 

 Para uma única picada de abelha, pernilongo ou formiga, aplique o emplastro de 

carvão diretamente na área afetada.  

 Em caso de picadas múltiplas de abelhas, aranhas venenosas, escorpiões, ou picadas 

de outros insetos: 

o Imediatamente lave a área da picada com água e sabão. 

o Submerja a área da picada em uma água fria de carvão de 30 minutos à 1 hora. 

o Prepare o banho de carvão frio com ½ xícara de carvão em 8 litros de água. 

o Após o molho na água fria de carvão, aplique um emplastro de carvão. 
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8.  Picada de cobra 

 Em caso de dor e inchaço num período de 10 minutos após a picada de uma cobra 

venenosa, o veneno já entrou no organismo. 

 Imediatamente lave a área da picada com água e sabão. 

 Submerja área da picada em um banho de água fria com carvão de 30 minutos à 1 

hora (½ xícara de carvão em 8 litros de água) 

 Aplique um grande emplastro de carvão cobrindo quase toda a extremidade onde 

ocorreu a picada. Centralize o emplastro diretamente na picada. Mantenha o 

emplastro úmido ao cobri-lo com um pedaço de plástico. Remova o emplastro velho 

e substitua por um novo a cada 10-15 minutos até que o inchaço e a dor cessem. 

 Tome carvão com água também. Misture 2 colheres de sopa cheias em 1/2 copo de 

água de 2 em 2 horas até a terceira dose. Em seguida, misture apenas 1 colher de chá 

em 1/2 copo de água de 4 em 4 horas pelas próximas 24 horas. Cada dose de carvão 

deve ser seguida de 2 copos de água pura. 

 

09. Doenças de rins ou fígado 

 A ingestão de carvão faz com que as toxinas não sejam acumuladas no organismo. 

Aplique um grande cataplasma de carvão na parte inferior das costas para problemas 

de rins e no abdômen para problemas de fígado. 

 

10. Dores de dente ou infecções na gengiva 

 Para infecções de gengiva, misture carvão em pó com água formando uma pasta. 

Escove a pasta de carvão entre a gengiva infectada e os dentes. Deixe o carvão na 

gengiva durante a noite. Enxágue os dentes e gengiva de manhã.  

 Em caso de dores de dente, coloque a pasta de carvão em um pedaço de gaze e 

espalhe bem, role a gaze e coloque-a entre o dente e a bochecha ou entre a língua 

e o dente infectado. 

PARTE 7 – O USO DE CARVÃO COMO REMÉDIO 

Ellen G. White 

Mensagens Escolhidas vol. 2, pág. 294 “Um dos remédios mais benéficos é o carvão de lenha 

em pó, posto numa bolsa e usado em fomentações. É este um dos remédios mais eficazes. 

Se se molhar em fervura de pimenta d'água [persicária mordaz] será melhor ainda. Tenho 

recomendado isto em casos em que o doente sofria grandes dores, e quando o médico me 

confiou julgar ser esse o último recurso antes de morrer o paciente. Então sugeri o carvão, o 

doente dormiu, veio a crise, e a restauração foi o resultado. A estudantes, quando feriam as 

mãos e sofriam de inflamação, tenho prescrito este remédio simples, com êxito completo. 

Vencia-se o tóxico da inflamação, passava a dor, e vinha rapidamente a cura. 

A mais penosa inflamação dos olhos será aliviada por uma cataplasma de carvão, colocada 

numa bolsa [de pano], e mergulhada em água fria ou quente, conforme melhor se adapte 

ao caso. Isto opera como um encanto. 
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Sem dúvida isto vos fará rir; mas se eu pudesse dar a este remédio algum nome estrangeiro 

que ninguém conhecesse além de mim, teria maior influência. ... Mas os remédios mais 

simples podem ajudar a natureza, sem deixar efeitos danosos após seu uso.” 

 

OUTROS REMÉDIOS SIMPLES PARA DOENÇAS COMUNS 
 
Resfriados: 

* Coma mais Cítricos (vit. 

C)  

* Beba água com limão

                    

* Um jejum simples 

ajudará   

* Coma Alho cru  

* Chás de ervas 

                   

* Gargarejo de água 

quente com sal e limão 

* Xarope para Tosse (1 col. 

Chá de mel + 1 col. Chá de 

limão) 1 col. Chá cada 3 

horas

Prisão de Ventre:  

* Beber 8-10 copos de água por dia 

* 2 copos de água morna antes do 

desjejum 

* Exercite-se regularmente 

* Comer alimentos ricos em fibra  

* Comer gengibre aumenta o peristaltismo 

* Caminhar após as refeições 

* Não comer alimentos concentrados 

* Massagem Abdominal 

* Evite alimentos de origem animal, 

refrigerantes, farinha branca, sal, café, 

álcool, alimentos muito processador, e 

açúcar em excesso.   

 

 

Faça a seguinte Vitaminada:   

2 ameixas secas; 2 colheres de linhaça, 2 

colheres de azeite, 1 pedaço de mamão, 

½ copo de água (pode ser quente)

 

Diarreia: 

* Evite alimentos de origem animal   

* Beba suficiente água com carvão (Adulto 2 Col. Sopa 4/dia + 2 Col. Sopa cada 

evacuação – ½ para crianças) 

* Coma Maçãs e Cenoura    

* Soro para reidratação (1 Litro água + ½ colher de chá de sal + 8 colheres de chá de 

açúcar ou mel)   -- Dar de 5 em 5 minutos dia e noite até que a pessoa comece a urinar 

normalmente. 

 



 
  

 

20 e 21 de novembro de 2014 - Página 15 

Dor de cabeça:  

* Banho de Escalda Pés com compressa de água fria para a cabeça  * Beba 8-10 copos de 

água por dia.  

* Massagem no pescoço e coluna 

Gripe:   

* No mínimo 10-12 copos de água por dia  

* Gargarejo de água morna com sal 

(para dor de garganta) 

* Coma alho cru 

* Evite açúcar e gorduras 

* Exercícios de respiração profunda 

* Exercício moderado ao ar livre 

* Faça um chá com orégano, tomilho, 

alcaçuz, calêndula (3 colheres de sopa 

para 1 litro de água) e um dente de    

alho por copo. 

* Inalação de vapor (com folhas de 

eucalipto ou óleo) 

* Banho de Escalda Pés /Revulsivo 

Geral/Banho de vapor 

 

Infecções (externas): 

* Assegure-se de manter a área infectada 

limpa    

* Emplastro de carvão        

* Tomar o chá feito para gripe 

* Emplastro de alho   

* Tratamento de frio e quente   

* Banho de Sol (20-40 min. dia)  

* Dieta Simples (jejum curto)   

     

* Beba água cítrica fresca

 

Laringite:   

* Descanse a voz  

* Inalação de vapor     

* Compressa para a Garganta 

* Chá de alho   

* Gargarejo de água quente com sal       

* Fomento quente e frio à garganta

Cólicas Menstruais: 

* Coma alimentos simples    

* Comer alimentos ricos em Cálcio 

* Evite carnes     

* Mantenha uma agenda regular 

* Analise se está usando peças de roupas 

muito apertadas, que deixem marcas na 

pele. Isto também irá interferir, impedindo 

a adequada circulação.



 

OUTROS REMÉDIOS NATURAIS: 
 

Aloe Vera (Babosa):  Bom para queimaduras e pode ser também um analgésico, anti-

inflamatório, contra coceira e para outras irritações de peles de menor importância. Mantém a 

pele macia e assim, queimaduras e cortes se curam com mais eficácia.  A babosa aumenta a 

quantidade de fluxo sanguíneo, trazendo ao local do corte ou queimadura, enzimas que aliviam 

a dor e diminuem inchaço e cor avermelhada.  Contém potentes ingredientes fungicidas.   

Artemísia: Usado na China para combater malária; também usado para matar parasitas.  A dose 

recomendada é de um chá feito de 2-5 colheres de chá da erva, 1-3 vezes por dia. 

Banana: Muito eficaz no combate de úlceras e doenças gástricas. 

Repolho: Suco de repolho cru ajuda na inflamação e úlceras estomacais. Aplicação externa em 

forma de cataplasma. 

Chá de Cabelo de Milho: Cabelo de milho pode ser ingerido em forma de chá como um diurético.  

Maisena: Para assaduras de fralda, pulverize maisena nas áreas afetadas, mantenha seco; luz 

solar na área ajuda a secar. 

Berinjela para hipertensão - extrato 

 3-4 berinjelas graúdas. 

 Cortar em cubos pequenos e colocar em um recipiente de 2 litros. 

 Cubra com água filtrada. 

 Deixe descansar na geladeira por 5 dias. 

 No quinto dia e diariamente em seguida, afira sua pressão e relate-a. Beba 1/8 de um copo 

do líquido. 

 Repetir diariamente até que normalize a pressão arterial. 

 Quando a pressão arterial alcançar o valor de 120/80, o procedimento pode ser dispensado, 

porém recomece-o se necessário. 

 Juntamente com o tratamento, alimente-se com alimentos de pouca gordura e sal e faça 

exercícios físicos regularmente. 

 

Gargarejo de Alho (para dor de garganta): Bata no liquidificador 1 copo de água quente com 

dois dentes de alho, 1 colher de sopa de suco de limão e ¼ colher de chá de sal. Gargareje e 

engula a solução de cada 1-2 horas. 

Bebida de Alho: Corte vários dentes de alho e coloque-os em um copo. Despeje água fervendo 

sobre eles e cubra o copo. Deixe descansar por mais ou menos 5 minutos. Pode acrescentar sal 

e outros temperos. Beba e mastigue o alho. 

Óleo de Alho: Pique alho e coloque em uma vasilha de vidro.  Despeje azeite de oliva sobre o 

alho e deixe descansar por no mínimo 2 semanas. Coe o óleo. Pode ser utilizado para infecções 
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de ouvido; aqueça algumas gotas em uma colher e aplique dentro do ouvido. Tape o ouvido 

com algodão e deixe durante a noite. Pode também ser utilizado em infecções de pele. 

Gengibre: Anti-náusea. Gengibre é tão eficaz quanto Dramin, o remédio mais comum para 

náuseas e enjoos. Tome meia colher de chá de gengibre em pó antes de navegar, voar, ou dirigir 

para reduzir os sintomas de vertigem, náusea, ou vômito. Gengibre é bom para tratar indigestão, 

dores de estômago e perda de apetite. Gengibre mitiga as paredes sensíveis do sistema 

gastrointestinal e auxilia na digestão ao aumentar o peristaltismo. 

Aveia: Pode funcionar como um alívio em bocas irritadas durante certas doenças como sarampo. 

Cozinhe a aveia em uma grande quantia de água, coe bem. Segure o líquido dentro da boca 

por um tempo para banhá-la antes de engolir. 

Banhos de Aveia: Mitiga a pele irritada e com coceiras; alivia coceiras de eczemas e dermatites.  

Como dar banhos de aveia: Bata a aveia até que tenha uma textura bem fina.  Coloque em 

uma bolsa de pano em água. Torça bem a bolsa para que elimine toda a substância na água. 

Use 2 copos de aveia para cada 110 litros de água. A água deve estar em temperatura neutra.  

Submerja a parte do corpo afetada ou o corpo todo, se necessário e possível, por 15 ou 30 

minutos.  Não enxágue a pele, mas seque-a ao retirar da água. Repita o banho duas vezes por 

dia e prolongue a duração se necessário.   

Bebidas de aveia: Muito saudável para enfermos.  Ponha de molho 1 copo de aveia em 2 copos 

de água e deixe descansar durante a noite. Despeje a água em um outro copo de manhã e 

beba-a ao despertar. 

Emplastro de Cebola (bom para picadas de insetos): Aplique cebola crua ralada envolta em um 

pano fino de algodão para a parte posterior do pescoço. Retire após 20 minutos e coloque uma 

toalha morna no mesmo local. 

Menta: Cheirar óleo de menta alivia ânsia de vômito.  Óleo de menta é um repelente de 

pernilongos adultos quando tocam a pele e também mata larvas quando espalhados como um 

spray em água. 

Abacaxi: Contém enzimas chamadas bromelina que auxiliam na digestão. Para problemas 

digestivos, coma algumas fatias de abacaxi antes de cada refeição. 

Banana-da-terra: Seu uso externo age como um ótimo bactericida. Para adores de garganta, 

misture 3-4 colheres de chá de banana da terra em água ou em suco. 

Batata: Batata crua raspada pode ser utilizada em forma de emplastro para furúnculos. 

Sal: Aqueça o sal no forno e coloque-o dentro de uma bolsa de pano. Aplique a bolsa nas juntas 

doloridas por no mínimo 30 minutos. Pode também ser colocado sobre a orelha, para infecções 

de ouvido. 
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Compressas de Sal: Para o tratamento de juntas inchadas—adicione um copo de sal e uma 

colher de chá de pimenta vermelha (caiena) a um pouco de água fervente.  Mergulhe um pano 

na solução, torça-o, e aplique na região com problema. Cubra com uma toalha para que 

mantenha o calor e deixe descansar por mais ou menos uma hora. 

Tomilho: Use o chá para: cólicas e gases no sistema digestivo, efeito bactericida, efeito 

antiespasmódico, expectorante, e eliminação de vermes. 

Xarope para a tosse: Pique 2 cebolas médias, coloque em um vidro; derrame 10 colheres de mel 

por cima e deixe parado por 12 horas. Depois, retire os pedações de cebola (ou coe). Tome 1 

colher de sopa cada 8 horas. 

 

 

DIETA LÍQUIDA 
7 h Suco de Frutas ou Vitaminada Laxante (veja tratamento para constipação)  

10 h Suco de Verduras 

13 h Caldo de Verduras (pastoso) 

16 h Suco de Frutas 

19 h Suco de Frutas 

Opções: Sucos de Frutas – melão / melancia / manga / mamão / uva / abacaxi / laranja / caju / 

maça tangerina / goiaba Sucos de Verduras – tomate / couve / beterraba / cenoura / berinjela 

/ espinafre 

Caldo de Verduras – cozinhar verduras como batata, cenoura, couve, espinafre, etc. depois 

bater no liquidificador. Comer em um prato, com colher.  

 
PENICILINA RUSSA

3 dentes de alho 1 limão inteiro (descascar e 

tirar sementes) 

1 copo de água fervendo. 

Bater bastante, no liquidificador. Acrescentar mais 2-3 copos de água fria e mel. Coar. Opcional: 

1 pitadinha de sal (se tiver pressão baixa). Tomar ao longo das próximas 4 horas.  Efeitos: 

antibiótico, anti-viral, anti-hipertensivo. 

 

Obs. Final: Sempre lembrando de pedir a Benção do Senhor e aderir às Suas Leis... 

Que Deus seja ♪  Louvado... ♫ 


