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O QUE EU VOU  
COMER NO ALMOÇO?
Este texto tenta responder a essa pergunta 
aparentemente simples. Ao longo da leitura, 
também questiona como um assunto tão elementar 
quanto escolher a comida a ser posta na mesa 
acabou se tornando tão complicado

Nossa cultura parece ter chegado a um ponto em 
que qualquer bom senso a respeito de alimen-
tação foi substituído por confusão e ansiedade. 

De algum modo, escolher o que comer — algo aparen-
temente tão simples — veio a exigir, numa medida im-
pressionante, a ajuda de especialistas. Como chegamos 
ao ponto de precisar de jornalistas investigativos para 
nos dizerem de onde vem a nossa comida? Atualmen-
te, se tornou cada vez mais necessária 
a orientação de nutricionistas para 
nos indicar a maneira mais saudá-
vel e adequada de montar nosso 
cardápio. Por isso, a história 
humana tem a única resposta 
para essa pergunta.

Um estilo de vida 
tão antigo quanto a 
humanidade
Na verdade, por incrível que possa pare-
cer, os humanos têm se alimentado, em sua 
maior parte, de vegetais, desde muito tempo 
antes da história registrada. Muitos antropólo-
gos, como Hart e Sussmann (2005), concordam 
que os primeiros seres humanos se alimentavam 
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Três lugares onde a 
expectativa de vida é alta.  

O segredo está em 
seguirem um estilo de 

vida saudável

predominantemente de vegetais; afinal, as 
plantas não podem sair correndo de seus 
“predadores”, como os animais fazem. Além 
disso, nosso sistema digestório se parece 
muito mais com o dos herbívoros do que 
com o dos animais carnívoros. Os primeiros 
seres humanos podem ter comido alguma 
carne ocasionalmente, mas as plantas for-
mavam a base de sua dieta.

A revista National Geographic Brasil, de no-
vembro de 2005, em sua matéria de capa 
[“Os segredos da longa vida”], afirma que 
“uma existência longa e saudável não acon-
tece por acaso. Pesquisadores admitem que, 
se você tiver bons genes e adotar um estilo 
de vida correto, tem chances de viver até dez 
anos mais”. A revista cita o trabalho do Insti-
tuto Nacional do Envelhecimento, dos EUA, 
que financia visitas de cientistas a regiões 
cuja população vive muito.

A reportagem destaca três lugares onde o 
povo passa facilmente dos cem anos:  
1  Sardenha, na Itália,  
2  Ilhas Okinawa, no Japão, e  
3  Loma Linda, Califórnia.  

Neste último lugar vive um grupo de ad-
ventistas que é campeão de longevidade 
nos Estados Unidos.

A matéria cita o exemplo da adventista 
Marge Jetton, que, ao completar cem anos, 
renovou sua carteira de motorista por mais 
cinco. A questão que intriga é: Por que isso 
acontece? Entre as razões citadas pela revista para explicar por que as 
pessoas daquela comunidade chegam facilmente aos cem anos está o 
fato de que todos ali são vegetarianos.

Okinawa

Sardenha

Loma Linda

1

2

3
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Popularidade crescente
Especialmente agora, quando o desenvolvimento tec-

nológico e industrial assumiu proporções enor-
mes, o vegetarianismo apresenta uma alterna-

tiva duradoura e autossustentável. A popu-
laridade desse estilo de vida disparou na 

última década. O relatório Top Trends 
in Prepared Foods in 2017 (“Principais 
tendências em produtos alimentícios de 

2017”)1, organizado pela empresa de 
pesquisa Global Data, constatou um 
crescimento de 600% de vegetarianos 
nos Estados Unidos no quadriênio 
2014-2017.2

Essa tendência se repete entre os consumi-
dores brasileiros, pois, numa pesquisa recen-

te encomendada pela Sociedade Vegetariana 
Brasileira ao Ibope, os vegetarianos em nosso 
país já atingiram 14% da população, somando 

30 milhões de pessoas. O levantamento foi 
feito entre 12 e 16 de abril de 2018 em 102 

municípios brasileiros.3
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O que constitui a dieta vegetariana?  
Ela é nutricionalmente completa?
O vegetarianismo caracteriza-se pela exclusão de carnes (vermelha, aves, 
peixes e frutos do mar) e seus derivados da alimentação. Existem, ainda, 
os vegetarianos estritos, que excluem também ovos, leite e derivados. 
Mas a questão principal é: a dieta vegetariana fornece todos os nu-
trientes essenciais ao bom funcionamento do organismo? A resposta é 
SIM, pois essa dieta não apenas exclui os produtos cárneos, mas também 
os substitui por cereais (em grande parte integrais), leguminosas, olea-
ginosas, frutas e hortaliças, que, quando consumidos em combinações 
adequadas, atingem os níveis nutricionais recomendados para indivíduos 
saudáveis em todos os ciclos da vida.

Estudos têm demonstrado que indivíduos vegetarianos apresentam me-
nor risco de desenvolver doenças como obesidade, diabetes, hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), doenças cardiovasculares e certos tipos de cân-
cer, principalmente de intestino e reto. Isso se deve ao elevado conteúdo 
de fibras, vitaminas, minerais e gorduras insaturadas presentes nos vege-
tais, além do estilo mais saudável de vida que essas pessoas geralmente 
adotam. Além disso, a dieta vegetariana pode apresentar menor densida-
de energética e menor conteúdo de gorduras saturadas em comparação 
com as carnes e derivados da dieta ocidental.

Entretanto, há risco de os vegetarianos realizarem substituições pou-
co saudáveis, aumentando muito o consumo de carboidratos refinados 
(pães brancos, maisena, açúcares, refrigerantes etc.). Neste caso, pouca 
vantagem será vista com a alteração alimentar. É preciso valorizar a com-
binação de alimentos in natura e minimamente processados em prepara-
ções culinárias que proporcionem prazer e saúde.4 
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RESULTADOS DO  
ALTO CONSUMO DE  
CARNE X VEGETARIANISMO

A dieta inuíte (dos esquimós) tem estado em 
alta, ultimamente, devido à ideia de que 
grandes quantidades de carne e gordura 

saturada podem levar o organismo ao estado de 
cetose e acabar com as doenças crônicas (obe-

sidade, diabetes etc.). Contudo, a desinfor-
mação quanto à dieta all meat (pura carne e 
gordura) dos habitantes do Norte tem pro-
movido hábitos alimentares perigosos para 
o público moderno em geral. Os nativos do 
Norte congelado viveram centenas de anos 
isolados do resto do mundo. Alegações de 
que os esquimós viviam livres de doença 
cardíaca não são verdadeiras. Uma revisão 
completa das evidências conclui que os es-

O QUE EU VOU  
COMER NO ALMOÇO?

A expectativa de vida dos esquimós é 
aproximadamente dez anos mais baixa do 

que a da população dinamarquesa
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quimós têm uma prevalência de doença arterial coronariana semelhante 
à das populações não-esquimós. Eles têm mortalidade excessiva devido 
a derrames cerebrovasculares; sua mortalidade geral é duas vezes maior 
que a das populações não-esquimós, e sua expectativa de vida é aproxi-
madamente dez anos mais baixa do que a da população dinamarquesa, 
que é tomada como base de comparação.5

Restos mumificados de esquimós de dois mil anos mostram extenso en-
durecimento das artérias por todo o cérebro, coração e membros como 
consequência direta do consumo de aves, caribus, focas, morsas, ursos 
polares, baleias e peixes. 

Uma pesquisa publicada em meados da década de 1970 tentou explicar 
esse “paradoxo esquimó”, do viver saudável com pouquíssimos alimen-
tos vegetais e uma dieta rica em gordura e colesterol, sem fibra alimentar. 
Especialistas e médicos aceitaram sem questionamento essa teoria, ape-
sar de terem à disposição amplas bibliotecas repletas de evidências em 
contrário. Eles pedem aos pacientes que comam mais peixes, aves e até 
mesmo carne vermelha, como os esquimós, e muito óleo de peixe para 
se manterem saudáveis.

O ser humano é projetado para florescer com uma dieta de amidos na-
turais, gorduras, cereais integrais, legumes, verduras e frutas. A experi-
ência esquimó apenas comprova a capacidade de adaptação do corpo 
humano. Podemos sobreviver com carne crua e cozida, mas é um hábito 
que não promove saúde equilibrada.

Interpretações errôneas são fáceis de viralizar, porque: 

(1) as pessoas adoram ouvir boas notícias que incentivem seus 
maus hábitos;

(2) fatos nutricionais, mesmo quando falsos e nocivos, podem ser 
usados   para movimentar o mercado de carne, peixe e outros 
alimentos, e 

(3) a mídia adora manchetes que movimentam jornais, livros, re-
vistas e blogs, tais como “A dieta esquimó comprova que o con-
sumo de carne e gordura animal é saudável”.6

1
2

3
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Conheça o “oásis da juventude”
Contrariando o mito inuíte, rumores de um paraíso perdido nos confins 
do Himalaia, onde “jovens” quase centenários são a regra e não a exce-
ção, vêm intrigando o mundo por séculos. Uma tribo vive no vale do Rio 
Hunza, em um local conhecido como o “oásis da juventude”. E isso não 
é sem razão: seus habitantes vivem acima dos 90 anos, e quase nunca 
ficam doentes. Eles praticam esportes até depois dos 80, e as mulheres 
com mais de 40 anos têm a aparência de 20. As pessoas se alimentam de 
frutas e verduras cruas, e no inverno consomem damascos secos, grãos 
germinados e queijo de ovelha.

Robert McCarrison, um médico escocês, viajou ao vale nos anos 1920 
e descobriu que a dieta deles era equilibrada: 1 900 calorias, incluindo 
proteína, gordura e carboidrato.7 De acordo com as palavras do médi-
co, “grande parte de nossos problemas nutricionais surgem de nossa re-
sistência em comer alimentos saudáveis. Nossa preferência para carnes e 
alimentos industrializados cria problemas nutricionais que não podem ser 
resolvidos de outra forma.”

Mas o que exatamente esse povo come? Bem, uma grande parte de sua 
dieta é composta de grãos integrais: cevada, trigo mourisco e trigo co-
mum. Eles também comem frutas e legumes regularmente. Suas frutas 
e vegetais preferidos incluem batatas, vagem, ervilha, abóbora, espina-
fre, alface, maçã, pera, pêssego, damasco, cereja e amoras. Eles também 

8

Vale Hunza — A vida em contato com a 
natureza e a alimentação saudável, em 
sua maior parte, vegetariana, contribuiu 
para a longevidade do povo
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têm um carinho especial 
por iogurte, que é consu-
mido por todas as famílias 
diariamente. Ao contrário 
dos países vizinhos, que 
compartilham a mesma 
condição climática, mas 
não possuem a mesma 
alimentação, os hun-
za praticamente não 
conhecem doenças e 
têm uma expectativa 
de vida muito maior. 
Esse povo, contudo, 
não esconde seu se-
gredo: recomendam 
abertamente uma die-
ta vegetariana e exer-
cício físico constante. 
As conclusões dietéti-
cas não deixam dúvida: as 
populações mais saudáveis 
consomem plantas, não 
animais. 

9
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Paleontólogos8 e antropólogos9 seguidores do modelo ateu e evo-
lucionista de Darwin têm descrito os primeiros seres humanos 
como brutamontes peludos com certa inteligência para caçar em 

grupo, com uma dieta predominantemente carnívora. 

No entanto, povos como os hunza parecem contradizer esse dogma. 
Donna Hart e Robert Sussman, uma dupla de antropólogos norte-ame-
ricanos, publicaram um livro polêmico em 2005: Man, the Hunted (“Ho-
mem, o caçado”), no qual afirmam que nossos mais antigos ancestrais 
não caçavam, mas eram caçados — faziam parte do cardápio de vários 
predadores (felinos, lobos e até crocodilos). Que alterações essa nova te-
oria pode exercer sobre a visão científica do passado humano? 

“A dieta dos primeiros humanos”, afirmam os autores, “ao contrário do 
que muitos pensam, era predominantemente vegetariana, como a da 
maior parte dos grupos humanos de hoje. Com poucas exceções, os huma-
nos modernos ainda obtêm 70% das calorias de matéria vegetal. A huma-
nidade só passou a comer carne após descobrir o controle do fogo. Cérebros 
altamente desenvolvidos não poderiam ter evoluído em um ambiente 
carnívoro, pois a carne não fornece a ampla gama de micronutrientes, 
vitaminas, carboidratos complexos e sais minerais encontrados em abun-
dância nas raízes, grãos, frutas, verduras e folhas.”10

Pedaços de carne são mais difíceis de digerir e podem permanecer no 
estômago muito mais tempo do que a matéria vegetal. O processo di-
gestivo mais perigoso ocorre no intestino grosso, com a putrefação. Não 
é coincidência que os vegetarianos tenham dez vezes menos chances de 
sofrer de câncer de cólon do que comedores de carne. Os componentes 
proteicos da carne se decompõem no cólon, liberando venenos como a 
ptomaína11, que pode disparar a mutagênese (reprodução descontrolada 
de células), provocando o câncer colorretal.12

Enquanto que animais naturalmente carnívoros têm dentes afiados e cani-
nos superdesenvolvidos, os dentes humanos traseiros são molares utiliza-

EXISTEM EVIDÊNCIAS DE UMA 
DIETA HUMANA ORIGINAL?
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dos para triturar grãos. Nossa saliva produz enzimas específicas para que-
brar amidos, mas não dissolvem bem os ácidos proteicos de fibras muscu-
lares. Olhe para os caninos de um gato ou de um cachorro e você verá que 
eles se projetam para fora da linha dos dentes. Portanto, nossos caninos 
não podem ser usados para atacar animais, e nossos dentes frontais estão 
bem adaptados para morder frutas e cortar vegetais.

Na visão bíblica, como era  
a dieta original humana?
Nem sempre o vegetarianismo foi popular como hoje. Sua história é 
cheia de lutas contra preconceitos. O cristianismo sempre defendeu 
princípios de moderação alimentar como auxiliares no processo de en-
tendimento da vontade de Deus. De Jesus é a frase: “Portanto Eu lhes 
digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou 
beber; nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida 
mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a 
roupa?” (Mateus 6:25).

A noção de um passado celestial paradisíaco está presente na cultura 
de todos os povos. Esse conceito acompanha a raça humana desde as 
profundezas de sua memória genética: o paraíso perdido do Gênesis.13

É impossível não se especular sobre como deve ter sido. O texto sagra-
do da Bíblia fornece algumas pistas. O homem pré-diluviano, de acordo 
com o relato, alcançava uma idade incrível quando comparada aos pa-
drões modernos.14 E, talvez, o detalhe mais importante — a carne não 
fazia parte de sua dieta.

De caçadores a caçados. Um novo modelo é 
apresentado para as origens do homem. Qual o impacto 
dessa nova visão na vida do homem moderno?
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“Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra 
e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas 
servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a 
tudo o que tem em si fôlego de vida: a todos os grandes animais da terra, a 
todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E 
assim foi” (Gênesis 1:29 e 30).

Esses versículos revelam que não era vontade de Deus que o homem se ali-
mentasse de animais, ou que os animais agissem como predadores uns dos 
outros. Foi somente depois do dilúvio que Deus deu ao homem permissão 
para comer carne (Gênesis 9:3). Até as lendas pagãs antigas falam de uma 
idade áurea de inocência, quando o homem evitava matar animais.15 O 
claro ensino das Escrituras, de que a morte entrou no mundo pelo pecado, 
mostra que a intenção original de Deus era que nem homem nem animal 
tirasse a vida para se alimentar uns dos outros.16

Apesar de o homem ter recebido permissão para comer carne logo após 
o dilúvio (Gênesis 9:3), há muitas passagens ao longo de toda a Bíblia 
que apontam o plano original divino de alimentação para a humanidade. 

Salmos 104:14 — “Faz crescer a erva que alimenta os animais. Toda a 
vegetação existe para benefício da humanidade, que assim tira da terra 
[...] seu sustento” [grifo nosso].

Este texto aponta para Gênesis 1:11-13, quando o Senhor criou a verdura 
e a vegetação. O salmista descreve o verdadeiro objetivo dos alimentos 
vegetais: atender às necessidades humanas. A fonte ideal de alimentação 
é, sem dúvida, o reino vegetal. A humanidade deve retirar da terra o seu 
sustento. É a bênção de Deus que enriquece a vida.
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Atos 3:21 — “Porque Ele [Cristo] deverá continuar no Céu até que chegue 
o tempo de Deus restaurar todas as coisas, de acordo com as profecias 
dos tempos antigos” [grifo nosso].

Esta passagem confirma o texto anterior com respeito à restauração que 
deve ocorrer antes da segunda vinda de Cristo. Essa restauração deve ser 
efetuada pelo povo de Deus que vive nos dias atuais, o qual prega e prati-
ca essas verdades importantes. O desenvolvimento da ciência moderna, 
mesmo não aceitando a Bíblia como a Palavra de Deus, tem comprovado 
que uma dieta sem carne, pobre em alimentos industrializados e rica em 
grãos integrais, frutas, raízes, legumes, verduras e oleaginosas — exata-
mente o que Deus havia prescrito aos nossos primeiros pais no jardim 
do Éden — restaura a saúde e restabelece o equilíbrio do organismo hu-
mano.

Nunca se esqueça: os planos do Senhor sempre serão os melhores para 
você. Ele diz: “Se vocês obedecerem aos Meus mandamentos, permanece-
rão no Meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de Meu 
Pai e em Seu amor permaneço” (João 15:10). 

Você conhece os mandamentos de Deus? Leia Êxodo 20:3-17 e localize o 
sexto mandamento: “Não matarás”. Você pode pensar: “Mas essa ordem 
abrange apenas o assassinato de seres humanos”. Em parte, isso está certo; 
mas a lógica não é tão simples. A vida pertence exclusivamente a Deus. 

Na história bíblica, as ofertas e os sacrifícios de animais foram estabele-
cidos por Deus para simbolizar o sacrifício de Cristo e lembrar a cada 
ofertante que o salário do pecado é a morte, e que, sem derramamento 
de sangue, não há remissão de pecados. Jesus Cristo foi representado por 
todos esses sacrifícios e ofertas animais, até que Ele mesmo, “não por meio 
de sangue de bodes e novilhos, mas pelo Seu próprio sangue, entrou no Santo 
dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção” (Hebreus 9:12). 
Depois de Sua morte, nenhum animal deveria ser morto como oferta pelo 
pecado. Jesus é nosso eterno Sacrifício.

Também é importante recordar que nunca foi plano de Deus que o homem 
tirasse a vida de animais para se alimentar. A carne como parte da dieta hu-
mana foi, de acordo com a Palavra de Deus, algo circunstancial. A revelação 
bíblica sobre o melhor plano de alimentação para o homem está descrita no 
texto de Gênesis 1:29 e 30 (anteriormente citado).
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Além do mais, há outro motivo 
pelo qual convém repensarmos 
nossas escolhas gastronômicas. 
“É porque tudo o que fazemos 
deve ser para a glória de Deus, 
mesmo o comer ou o beber” (1 
Coríntios 10:31, A Bíblia em Por-
tuguês Comum).

A presença do Espírito Santo no 
templo do corpo o transforma em 
propriedade exclusiva de Deus. 
É Sua residência, lugar onde Ele 
manifesta a Sua glória. E, assim, o 
crente deixa de ser mera entidade 
humana. Por isso, é importante 
que o ser humano convertido se 
preocupe em manter o seu corpo 
nas melhores condições, para que 
possa glorificar a Deus por meio de 
uma boa saúde e de um bom fun-
cionamento do organismo.

Peça forças a Jesus, que irá reno-
var sua vida e ajudá-lo a andar nos 
Seus caminhos. A vontade dEle 
inclui também o uso do melhor 
tipo de alimento para o seu corpo. 
Estaremos orando por você. Segue 
abaixo o desejo de Deus para sua 
vida e a de seus familiares:

“Querido amigo, estou orando 
para que tudo esteja correndo bem 
aí e que o seu corpo esteja tão sa-
dio como eu sei que a sua alma 
está” (3 João:2 — A Bíblia Viva, 
grifo nosso). 
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