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 Esta é minha segunda meditação bíblica dedicada a adolescentes 

cristãos: “Adolescentes de Deus” vai contar muitas histórias de 

adolescentes da Bíblia. 

Para você que leu a meditação Valores Eternos, esta é uma continuação. 

Esta abordou todo o Pentateuco, os primeiros cinquenta capítulos de 

Salmos e o evangelho segundo Mateus e essa começa com Josué, Juízes, Rute, 

Salmos e finalmente chegaremos ao evangelho segundo Marcos. 

Seria muito bom que você adolescente lesse um capítulo da sua Bíblia 

diariamente e se quiser começar a ler a partir do primeiro verso desta 

meditação ficará mais fácil para você ir entendendo a maravilhosa Palavra de 

Deus.  

Outra sugestão é sempre começar lendo a Palavra de Deus com oração 

e sempre antes de você sair para sua luta diária. Comece seu próprio projeto 

de oração intercessora: sugiro pegar uma folha de papel ou abrir uma 

planilha no Word ou Excel e escrever os números de um a trinta e um, um para 

cada dia do mês. Começando pelos seus pais escreva os nomes de parentes e 

amigos nestes dias e, assim, ao longo de sua vida devocional, você estará 

aprendendo na prática a bênção de orar pelas pessoas que você mais ama. 

Seria muito legal você ter suas músicas sacras favoritas perto de você, 

pois aí seu culto matutino ficará completo. 

Pronto, agora você sabe quando e como usar esta singela meditação: 

sempre depois da sua oração e da leitura da Bíblia. 

Se esta meditação te agradar e quiser compartilhar comigo, ficaria 

muito feliz em receber sua opinião: vá até www.robinsonamorim.com.br e me 

passe um e-mail ou me ache no Facebook. 

Boa leitura.  

Robinson H. Amorim 

Apenas uma sugestão! 

/adolebrasil 

http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
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Fale 

Comigo!  

Dedicação 
Dedico esta meditação a um grupo 

especial de meninos, meninas, 

rapazes e moças. São eles: 

São dezessete sobrinhos 

maravilhosos que tiveram pais e mães 

maravilhosos.  

Que o Senhor Jesus abençoe a todos e 

que ao longo da vida nenhum de vocês 

abandone os caminhos de Deus. Amo 

todos vocês. 

  Seu tio. 

     

Robinson H. Amorim 

Amo 

vocês!  

    Pedro Cesar Hübner 

  Beatriz Hübner Razera 

  Felipe Hübner Razera 

  João Vitor Hübner Razera 

  Bruno Amorim Ferreira 

  Gustavo Amorim Ferreira 

  Rafael Squioquet Hübner 

  Léo Amorim-Krüger 

   

                       Erick Hübner do Patrocínio 

  Henrique Hübner do Patrocínio 

  Karoline Hübner Zukowski 

  Natália Suárez 

  Fernanda Suárez Hübner 

  Gabriel Suárez Hübner 

  Arthur Hübner Czaja 

  Pedro Hübner Czaja 

  Samuel Cesar Hübner 
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Suba na vida com DEUS 

 
  

 Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. 

Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50:21 

 O mundo tem incríveis histórias de homens e mulheres de sucesso. Pessoas que começaram 

literalmente do nada e construíram impérios financeiros graças suas habilidades para negociar, abrir 

e fechar empresas e investir de forma correta. Outras pessoas atingiram o sucesso por levar a frente 

suas ideias em prol de ajudar o próximo. Quantas entidades governamentais fazem um trabalho 

maravilhoso em prol de drogados, de crianças abusadas, de órfãos e idosos. Muitas crianças no tempo 

da primeira e segunda guerra mundiais, tiveram que sair às pressas de seus países sem ter a 

companhia de seus pais e tiveram muito sucesso nos países onde foram adotados. 

 Nenhuma história bíblica mostra tão bem a arte de subir na vida como a história de José. 

Não conheço nenhum adolescente que tenha lido sua história na Bíblia e não tenha se emocionado 

com cada parte dela. A Rede Record de Televisão foi buscar na Palavra de DEUS a história desse 

escravo que chegou a governador e conseguiu fazer uma espécie de seriado com trinta e oito 

capítulos e tive a oportunidade de ver alguns. 

 Você adolescentes do SENHOR JESUS conhece muito bem a história do adolescente José que 

era muito amado e paparicado pelo seu pai Jacó. Por ser seu único filho com a mulher de sua vida, 

Jacó mostrava acintosamente sua preferência por ele e não foi à toa que ele foi o único filho a ganhar 

uma linda capa, enquanto os seus outros dez irmãos, filhos de seu pai com Lia e mais duas servas, 

não ganharam nada. Esse comportamento errôneo de Jacó, fez crescer um ambiente de discórdia, 

revolta e inveja entre seus irmãos. José só teve um pouco de sossego quando nasceu seu irmão 

Benjamim, filho legítimo de sua mãe Raquel com o seu pai, mas mesmo assim sua vida não era nada 

fácil. 

 Depois que José teve sonhos onde mostrava claramente que seus irmãos se curvavam diante 

dele, a situação ficou insustentável e eles o venderam para mercadores do deserto que por sua vez o 

venderam a Potifar, que era um alto oficial do governo egípcio. Com certeza você lembra que ele foi 

trabalhar na casa de Potifar e esse oficial tinha uma esposa nada fiel, que por vezes tentou ter relações 

sexuais ilícitas com José. Como José se esquivou de todas as tentativas, ela simula uma possível 

relação, Potifar acredita nela e José que já era escravo, agora fica numa situação bem complicada 

dentro de uma prisão. 

 Mas quando DEUS está no comando da vida de seus filhos adolescentes, uma prisão injusta 

é oportunidade de subir na vida. Ninguém pensaria em sã consciência que ir para a cadeia iria mudar 

toda a vida de José, mas foi isso que aconteceu, pois DEUS o usou para interpretar o sonho do padeiro 

e do copeiro e depois um deles lembrou que José havia interpretado seu sonho e o recomendou a 

Faraó, que estava extremamente preocupado com dois sonhos indecifráveis. José com o apoio de 

DEUS interpreta os dois sonhos de Faraó e ele o promove a governador do Egito. Isso é subir na vida 

com DEUS. 

 

  

 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Abril 

Fugindo da Batalha 

 Vendo os homens de Israel que estavam em aperto, porque o 

povo estava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, 

nos penhascos, nos túmulos e nas cavernas. I Samuel 13:6 

 Estou escrevendo essa meditação para você exatamente no dia 12 de novembro de 

2013, e depois de beber meus copos de água em jejum, cheguei na sala às 5h52 para poder 

orar por você e mais cinco amigos pessoais, meditar na Palavra de Deus, louvar Seu nome 

com cânticos e continuar lendo o livro Eventos Finais de Ellen White. 

 Queria te motivar a possuir este hábito de ter sua devoção pessoal sempre pela manhã. 

Quem já faz dessa prática um estilo de vida sabe a bênção que Deus tem reservada para todos 

os adolescentes que colocam DEUS em primeiro lugar na sua vida. 

 Hoje é primeiro de abril, mas te aviso logo que nada do que estará sendo escrito é 

mentira. Então pode ler com tranquilidade. 

 O capítulo treze começa nos informando que Saul estava no segundo ano de seu 

reinado e ele escolheu três mil homens para uma batalha contra os filisteus. Estes filisteus 

haviam perdido uma batalha para Jonatas, o filho de Saul, e agora os filisteus vieram com 

todo o seu poderio militar. 

 Veja o poder deles no verso cinco: “Os filisteus ajuntaram-se para pelejar contra 

Israel: trinta mil carros e seis mil cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira 

do mar”. 

 Agora o verso de hoje mostra a reação imediata dos muitos israelenses diante da 

ameaça dos filisteus. Aquele povo não precisava ter medo de nada, pois quando se tem Deus 

do lado, não precisamos temer. Algum adolescente de Deus conhece alguém mais poderoso 

que o nosso DEUS. 

 Prezado adolescente do Senhor Jesus: quando as batalhas de sua vida surgirem e você 

tendo a absoluta certeza de que Deus está do seu lado, não há porque fugir. Entregue suas 

lutas, suas provas, seus estágios, seu trabalho, seus relacionamentos, nas mãos do SENHOR 

e não fuja, pois o Senhor vais operar maravilhas em seu favor. 
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Dois de Abril 

O Vacilo de Saul 

 Portanto disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as 

ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. I Samuel 13:9 

 Um novo dia surge para você adolescente que sabe o privilégio que é ser 

inteiramente de Cristo Jesus. Quantas oportunidades irão surgir hoje! Quantas atitudes 

você vai tomar hoje. Quantas escolhas você fará hoje. Ore ao Senhor antes de ler a Palavra 

de Deus e também esta meditação e peça a Ele sabedoria para mais um dia.  

 O povo de Deus estava se sentindo angustiado, pressionado pelo inimigo 

poderoso; o rei Saul esperou os sete dias que foi o tempo que o profeta Samuel havia dito 

para eles esperarem. 

 É neste momento que acontece o vacilo fatal na vida de Saul, pois ele resolve 

tomar a situação em suas mãos e vai oferecer o holocausto e ofertas pacíficas que eram 

atribuições, trabalhos e missões exclusivas e específicas dos sacerdotes. 

 Ele usufruindo do poder de ser o rei, resolve que pode virar sacerdote, que pode 

decidir e fazer o que era sagrado do seu jeito e pronto. Foi o próprio Deus que instituiu o 

sacerdócio no povo de Israel e as missões que os sacerdotes tinham que cumprir eram 

exclusividade dos pastores. 

 Mal ele termina de oferecer o sacrifício, advinha quem vem para o jantar? O 

profeta Samuel que o confronta e chega para ele com uma notícia terrível. Leia todo o 

capítulo na sua Bíblia para entender bem a história. 

 A prepotência e a arrogância de Saul foram suficientes para o Deus de Israel 

mandar esse recadinho através de Samuel. Veja a sentença em sua Bíblia: “Agora não 

subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para Si um homem segundo o Seu coração e já 

lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te 

ordenou” 

 Qual adolescente já não vacilou na vida não é verdade? Todos vacilamos diante 

de diversas situações, mas a meditação de hoje fica para você lembrar que Saul foi 

prepotente e arrogante e seu vacilo lhe custou o reino. Amanhã continua. Bom dia. 
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Três de Abril 

Adolescentes segundo o coração de Deus 

 Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já 

buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe 

ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não 

guardaste o que o Senhor te ordenou. I Samuel 13:14 

 Estou começando esta singela meditação com o mesmo versículo que terminei a de 

ontem, pois essa frase de Samuel foi realmente intrigante; no momento certo, no tempo de 

Deus, Ele iria tirar o reino de Saul e iria ceder o reino ao pastor de ovelhas ainda adolescente. 

O adolescente Davi, que continuava diariamente fazendo seu trabalho na casa de Jessé seu 

pai, nunca havia sonhado que um dia ele seria o adolescente segundo o coração de Deus. 

 Qual a virtude ou as virtudes que Deus procura nos adolescentes cristãos para que 

eles sejam adolescentes segundo o coração de Deus? Quem humanamente falando conhece o 

coração de Deus? Já viu algum sermão onde o pastor disse que conhece a vontade soberana 

de Deus para a sua vida? Um ser humano consegue ser tão audacioso a esse ponto? 

 O que motiva Deus a procurar adolescentes para O representar nesse mundo de 

pecado? Como seu comportamento em sala de aula, no cursinho, no estágio, em casa e no 

trabalho consegue realmente agradar o coração do Senhor? 

 Enquanto estivermos nessa terra de pecados, sempre que olharmos para nossas 

virtudes, nosso estilo de vida cristã, nossa pretensa bondade, nosso super inflado eu, iremos 

sempre, mas sempre mesmo, nos decepcionar. Muitos brincam de pecar e pecar e quando se 

veem já foram longe demais e acham que não podem voltar. Nossa esperança é olhar para 

Jesus diariamente e quando a tentação vier, temos que dizer não. 

 A virtude que DEUS encontrou no pecador Davi e que o habilitou ao elogio que veio 

da boca do próprio Deus foi o arrependimento. Davi sabia tudo da arte do arrependimento. 

 Davi se arrependia, confessava o seu pecado e Deus sabia das intenções de seu 

coração. Não quer você ser um adolescente moderno e ser a nova geração segundo o coração 

de Deus? Aproveite essa chance e seja você também o alvo do elogio de Deus. 
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Quatro de Abril 

Quando Deus não responde 

 Então Saul perguntou a Deus: Descerei atrás dos filisteus? 

Entregá-los-á nas mãos de Israel? Porém naquele dia Deus não 

respondeu. I Samuel 14:37 

 As grandes verdades da Palavra de Deus às vezes passam despercebidas de nós, pois 

parece que todos tomamos uma vacina para fazermos as coisas rápidas demais. Adolescentes 

saem geralmente atrasados para seus compromissos na escola, no cursinho, no estágio ou 

mesmo no trabalho e porque não dizer também na igreja? 

 Essa síndrome da pressa te faz ler a Palavra de Deus muito rapidamente e quando você 

lê desta forma a beleza do ensinamento bíblico geralmente fica perdida. 

 Jonatas e seu fiel escudeiro saíram para a batalha sozinhos contra os filisteus e 

acreditem, eles conseguiram uma vitória expressiva sobre vinte deles. Depois disso houve 

tremor de terra, pânico e quando Saul chega com seu exército, ele encontra os filisteus lutando 

uns contra os outros. 

 Quando Deus vai à luta pelos Seus filhos a vitória é sempre certa por uma razão muito 

simples: Deus é invencível e ELE não entra em nenhuma batalha para perder. Deus não é o Deus 

da derrota. Você que é um adolescente do reino de Deus pode dormir e acordar diariamente 

com essa certeza. 

 Agora aconteceu que Saul buscou o conselho de Deus para uma batalha e a Palavra de 

Deus nos diz que naquele dia Ele não respondeu. Isso foi uma realidade na vida de Saul. 

 O que fazia Saul que não recebia a resposta divina? Que atitudes de Saul desagradaram 

o ouvido divino? Por que Deus não escutava mais sua oração? 

 Muitas atividades impensadas da parte de adolescentes, e porque não dizer também 

dos adultos, acabam por afastar o interesse de Deus em nos responder. Muitas vezes achamos 

que Deus é uma máquina constante de bênçãos e não estamos nenhum pouco interessados em 

agradar ao Senhor. 

 O que adolescentes de Deus fazem em seus quartos que desagradam o ouvido divino? 

Quantos filmes e imagens horrorosos te afastam do Deus verdadeiro? Pense! 
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Cinco de Abril 

Afrontando as ordens divinas 

 Porque não deste ouvidos a voz do Senhor, antes te lançaste ao 

despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. I Samuel 15:19 

 Você com certeza teve uma noite fantástica de repouso e te convido a pegar sua Bíblia 

e ler todo o capítulo de I Samuel 15 e aprender com os preciosos ensinamentos da Palavra de 

Deus. 

 Deus, o Soberano Criador, o protetor do povo de Israel nesta terra, estava disposto a 

disciplinar a nação amalequita pelo fato dessa nação não ter deixado Israel passar pelo seu 

território quando do retorno de Israel do Egito. 

 Samuel deixou uma ordem clara a Saul e a ordem era para exterminar, destruir todo o 

povo e também os animais. Ordens divinas não são para serem descumpridas ou desobedecidas. 

Deus fala e Seu povo obedece. É simples assim. 

 Naqueles tempos de batalhas corporais onde a força do braço humano decidia as 

batalhas, Saul arregimenta duzentos mil soldados da infantaria e dez mil homens de Judá e parte 

para a batalha. Saul poupou a Agague e o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos e o 

cordeiro e isso tudo está no verso nove do capítulo 15. 

 Qual foi a reação de Deus quando soube que Saul afrontou abertamente uma ordem 

clara e direta Sua? Veja o verso 11: “Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque 

deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao 

Senhor a noite toda.” 

 Samuel vai ao encontro de Saul e ele veio com uma mentira dizendo que fizera o que 

Deus mandara e Samuel no versículo 14 nos diz: “Então que balido é este de ovelha nos meus 

ouvidos? Que mugido de bois é este que eu ouço.” 

 Saul estava passando dos limites com Deus não é verdade? Além de afrontar o próprio 

Deus com desobediência clara e direta, ainda recebe o profeta Samuel com mentiras deslavadas. 

Qual a reação final de Deus para com esse rei Saul? O que o Senhor faria com um ser humano 

que tinha ido longe demais para continuar no cargo de rei? Vejam que o próprio Deus de 

arrependeu? O que isso tem a ver com seus pecados? 
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Seis de abril 

O rei rejeitado 

 Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a 

obstinação é como a iniquidade da idolatria. Porquanto 

rejeitaste a Palavra do Senhor, ELE também te rejeitou para que 

não sejas rei. I Samuel 16:23 

 Se existe um pecado que exerce um fascínio na mente dos adolescentes que não 

conhecem ao Senhor é o pecado da rebelião. Geralmente adolescentes se rebelam contra seus 

pais, contra costumes, contra regras, contra lei, contra aumento de ônibus, contra sua própria 

família que sempre cuidou dele, e a pior de todas as rebeliões: eles se rebelam contra Deus. 

 Saul afrontou, tripudiou, desprezou, ignorou a ordem clara de Deus e Deus não 

poderia deixar que o líder de Seu povo na Terra continuasse a tomar tais atitudes incorretas. 

Imagina se Deus iria permitir que Saul ficasse no trono depois de desobedecer?  E se Ele 

desse outras ordens e Saul continuasse desobedecendo? Que situação caótica não seria essa 

não é verdade? 

 Saul resolveu fazer o que quis independente da vontade de Deus e agora Deus decide 

o que vai fazer com Saul e a consequência foi a perda do cargo de rei, do poder, da influência, 

da comida boa do palácio, de ser cortejado e admirado pelos seus súditos e fora todas as 

mordomias que com certeza os reis usufruem. 

 Saul foi rejeitado por DEUS, porque ele rejeitou a Palavra do Senhor. Ele foi contra 

um claro “Assim diz o Senhor” e logicamente Deus não aprovou sua atitude. 

 Prezado adolescente, você parou para analisar que este pode estar sendo o seu pecado 

nos dias de hoje?  

 Estará você fazendo planos para sua vida sem observar ou mesmo sem deixar que 

Deus participe dos seus sonhos? Estará você fazendo as suas coisas do seu modo e deletando 

Deus de sua vida e de seus planos? 

 Estará você, um adolescente de Deus, se afastando devagarinho dos caminhos retos 

do Senhor e se aventurando em território do inimigo? 

 Ore ao Senhor para que você nunca O abandone. Felicidades neste seu novo dia. 
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Sete de Abril 

Como Deus enxerga 

 Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua 

aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não 

vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, 

porém o Senhor olha para o coração. I Samuel 16:7 

 O Senhor Deus já havia rejeitado a Saul por conta de suas atitudes erradas, mas quero 

crer (e isso é apenas uma opinião) que a autossuficiência de Saul e seu desejo constante de 

fazer o que ele queria sem ouvir a voz de Deus foi o motivo de sua ruina. 

 Agora Deus e Samuel tinham uma nova missão: escolher outro novo rei para o Seu 

povo aqui na terra. Como Deus é onisciente, Ele já sabia quem seria, em que família Ele iria 

encontra-lo e a família de Jessé foi a escolhida. 

 Se Samuel que era profeta de Deus ficou impressionado com a aparência de Eliabe, 

imagine se ao invés de Samuel, Deus tivesse levado uma mulher para escolher o novo rei, 

com certeza esse novo rei seria Eliabe. Que mulher ou mesmo uma adolescente não gosta do 

tipo perfeito, alto e bonito?  Eliabe seria o rei perfeito para todas as adolescentes e mulheres 

israelitas. 

 Enquanto Samuel oscilava em sua escolha, vem o Senhor e baixinho lhe diz o verso 

de hoje, que por sinal é um dos versos mais conhecidos de toda a Palavra de Deus.  Se você 

adolescente parar para analisar a Palavra de Deus, vai ver que muitos versos áureos lindos 

que aprendemos ao longo de nossa vida em igrejas foram palavras faladas pelo próprio Deus 

e esse famoso verso, usado em milhares e milhares de sermões ao longo de séculos ou 

milênios é um deles. 

 Fico extremamente feliz, pois Deus olha para o coração ainda frágil, pecador e 

encontra nesse coração alguém que Ele ainda possa amar e salvar.  

 Se você não é nenhum Eliabe moderno e na verdade está até muito distante disso, 

então agradeça a Deus pelo critério espiritual para a escolha de servos para o Seu reino e não 

o aspecto físico. A beleza física tem o seu espaço, mas Deus vê de outra forma e isso é 

maravilhoso, pois assim todos podemos estar aptos ao reino de Deus. 

 Excelente o critério divino. Ele está procurando corações e não corpos bonitos. 
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Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Primeira Semana 

Diário de Bordo 
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Oito de Abril 

O batismo de Davi 

 Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus 

irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de 

Davi. Então Samuel se levantou e foi para Rama. I Samuel 16:13 

 Todos os adolescentes que são verdadeiramente de Cristo Jesus e que um dia 

entenderam de verdade o que é pertencer, amar, adorar e servir ao Deus verdadeiro 

passaram pelas águas do batismo. 

 O batismo é uma experiência única na vida dos adolescentes cristãos, pois naquele 

momento que você está no tanque batismal, onde talvez seu pai e sua mãe entraram junto 

para te apoiar, você estará tomando a melhor decisão de sua vida. Todas as suas futuras 

escolhas estarão ligadas à sua melhor decisão de escolher Jesus como o soberano de sua 

existência. 

 Antes de descer às águas do batismo, você deve lembrar sua vida passada, muitas 

vezes fazendo coisas erradas e escolhendo um estilo de vida que desagradava 

radicalmente a vontade de Deus na Sua Palavra. 

 Depois que seu corpo é imerso nas águas, simbolicamente seus pecados ficam ali 

e no tanque morre espiritualmente um adolescente pecador e nasce um novo adolescente 

em Cristo Jesus. Quem já foi batizado sabe muito bem esse simbolismo. 

 Quando Davi foi ungido com azeite e Deus o separou para ser rei, o verso de hoje 

nos diz que o Espírito Santo se apoderou dele a partir daquele dia. Isso é o batismo diário 

tão famoso do Espírito Santo em nossas vidas.  

 E o Espírito Santo andando contigo diariamente é que te dará o poder para ser um 

vencedor dia a dia ao lado da Trindade. A caminhada é longa, mas a companhia do 

Espírito Santo nos dá a plena certeza de Ele não nos abandona e podemos esperar as 

promessas de Deus se cumprirem em nossas vidas. 

 Enquanto o seu dia de batismo ocorreu apenas numa data específica e você com 

certeza ainda lembra deste dia, o batismo do Espírito Santo é diário. A cada dia sempre 

que você acordar lembre-se de orar pedindo a unção diária do Espírito Santo de DEUS. 
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Nove de Abril 

Desafiados por quarenta dias 

 Durante quarenta dias apresentou-se o filisteu pela 

manhã e pela tarde. I Samuel 17:14 

 Prezado adolescente, antes de ser tentado a abrir o seu celular e migrar para a 

internet, que tal ajoelhar e agradecer a Deus pela boa noite de repouso? É tão bom ter 

livre acesso ao trono da graça e por que não fazer dessa nossa primeira ocupação? 

 A meditação de hoje fala em desafios e quer fase melhor na vida do que a 

adolescência para se falar em desafios?  O capítulo de I Samuel 17 é incrível e muito 

provavelmente, mas muito provavelmente mesmo você já leu, curtiu, seus professores de 

escola sabatina ou dominical te contaram milhares de vezes a famosa história do 

confronto entre Davi e Golias. 

 Golias, para começar a brincadeirinha com os israelitas, era um gigante e ainda 

por cima filisteu. Um homem alto, forte, guerreiro, protegido por um capacete de bronze, 

por uma couraça de bronze também, tinha proteção de bronze também nas pernas e um 

dardo de bronze nos ombros. Os filisteus deviam morar em cima de uma mina de bronze, 

pois tudo o que protegia seu guerreiro era de bronze. 

 Esse carinha metido e forte passou apenas quarenta dias afrontado e desafiando 

todo o exército do povo de Deus nesta terra, chamava diariamente qualquer soldado de 

Saul para a briga e durante esse período não havia nenhum valente de Saul que quis 

encarar a fera. Nem a tropa de elite do rei aparecia para trabalhar naqueles dias. 

 Golias representa todos os obstáculos, as provas, as dificuldades que o inimigo de 

Deus coloca na vida de cada adolescente cristão para o afastar de Deus, de Seus caminhos 

e Suas verdades. 

 Cada dia a tentação irá bater mais forte na porta de seu coração adolescente e com 

certeza isso vai durar muito mais do que quarenta dias. A batalha para servirmos ao 

Senhor ou ao nosso inimigo é diária e vai durar toda a sua vida. Não é algo que começa 

na adolescência e termina na juventude. Você vai passar por diversas etapas na sua vida 

e o desafio para não obedecer será muito intenso. Decida hoje ficar do lado do Senhor. 
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Dez de Abril 

Vencendo em nome do Senhor 

 Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada e com escudo, 

mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos 

exércitos de Israel a quem tu tens afrontado. I Samuel 17:45 

 Davi era ainda muito jovem quando foi ungido pelo profeta Samuel. Davi era muito, 

mas muito novo, mas o Espírito Santo estava com ele no campo cuidando de ovelhas, em casa 

com seus pais, e também quando seus pais lhe pediram para levar queijos aos seus irmãos 

que estavam no campo de batalha. 

 Talvez sua vida adolescente não seja um campo de batalha e você pode agradecer a 

Deus agora se isso for uma realidade na sua vida. Se você tem pais de Deus que sempre se 

esforçam para te dar o melhor, se você tem um pai que sempre coloca Deus em primeiro, 

você, sua mãe e seus irmãos em segundo, que também prioriza seus estudos e seu trabalho, 

então você com certeza está usufruindo de uma vida plena e maravilhosa, pois você está 

recebendo uma parte das bênçãos que caem na vida de seus pais e sobram para você. 

 Você adolescente de Deus pode não ter tido nada do que falei acima, talvez sua família 

nem seja cristã e por isso você não tenha tido o privilégio de ter essa base na sua vida. Para 

você que tem que “matar um leão por dia” para se manter nos caminhos do Senhor, para você 

que é o único em casa que confia plenamente no Senhor como o líder de sua vida, para você 

que é sozinho, lembre-se de que você pode ser um vencedor como foi Davi ao enfrentar 

Golias, pois ele foi para a batalha de sua vida em nome do Senhor dos exércitos e este Senhor 

dos exércitos não te deixa na briga sozinho. 

 Pense apenas por um momento em milhares de adolescentes que moram em terras 

onde o satanismo é a religião oficial, onde a idolatria é a moda, onde animais são adorados e 

você verá que suas lutas e batalhas não são tão pesadas quanto às deles. 

 Independente do tipo de vida que você tenha, independente de família boa ou não tão 

adequada a sua realidade como cristão, você adolescente acordará diariamente para enfrentar 

batalhas e não vai poder fugir delas o tempo todo. Acorde diariamente amparado pela ousadia 

de Davi e enfrente seus problemas em nome do Senhor Jesus. 
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Onze de Abril 

O Deus da Guerra 

 Saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com 

espada, nem com lança, pois do Senhor é a guerra e ele vos entregará 

em nossas mãos. I Samuel 17:47 

 Davi falou estas lindas e maravilhosas palavras para Golias antes de enfrenta-lo e 

sequer sabendo que sairia vencedor. Isso é fé, adolescentes de Deus. 

 Quando lutamos as batalhas de Deus em nossa adolescência e o Espírito Santo dirige 

nossas vidas, todas as lutas para evitar o sexo antes do casamento, para não ceder ao cigarro 

e a maconha, bebidas e drogas, sim todas estas lutas serão vencidas, pois o Deus da guerra 

está do seu lado para lhe dar forças. 

 Davi foi lutar contra Golias não confiando em suas próprias forças, que por sinal não 

eram nenhumas, pois ele era franzino lutando contra um gigante. Se houvesse uma casa de 

apostas no dia da batalha, ninguém empataria um centavo sequer na vitória de Davi. 

 Davi não tinha perfil de lutador. Não teve a preparação necessária para ser um soldado 

e muito menos um guerreiro premiado. Davi era apenas um pastor de ovelhas que passava 

seu dia cuidando dos animais que pertenciam ao seu pai. É bem verdade que ele encarou um 

urso e um leão e isso já lhe deu uma confiança para encarar o gigante.  

 Tenho certeza absoluta que você, ainda na adolescência da vida, irá guardar esse verso 

áureo para o resto de sua vida. Gostaria de sugerir que você levantasse agora de sua cama ou 

do sofá da sala onde você está fazendo sua meditação e pegue aquelas canetas coloridas que 

você tem e sublinhe esse verso, pois ele vai marcar sua caminhada com Deus nesta terra. 

 Faça isso para lembrar que sempre que o inimigo vier com suas piores tentações você 

não estará em momento nenhum sozinho nessas lutas. Você que é um adolescente do Senhor 

Jesus pode contar que o Deus soberano, Criador dos céus e da terra é também o Deus da 

GUERRA e quando Deus entra na guerra por sua causa, pode ter a certeza absoluta que ELE 

quer te fazer um vencedor. Você adolescente de Deus crê que o seu Deus pode todas as coisas 

e pode lhe fazer um vencedor? Amém por isso. 

Doze de Abril 
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Melhores Amigos 

 E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o 

amava como a própria alma. I Samuel 18:3. 

 Você que vive num mundo louco, desenfreado e barulhento, já parou na sua ainda 

adolescente vida para curtir o som que vem do absoluto silêncio? A cada manhã antes de 

sua vida começar, Deus te dá esse privilégio e ao chegar na sua sala ou mesmo no 

aconchego de sua cama para orar e abrir a Palavra de Deus, curta momentos maravilhosos 

do mais puro silêncio e se delicie ouvindo a voz de Deus e recebendo suas bênçãos. 

 Eu até entendo que nem todos os adolescentes irão namorar durante os turbulentos 

anos da adolescência. Eu mesmo mal me conhecia durante essa fase de minha vida e como 

eu poderia descolar uma garota para compartilhar experiências que eu sequer tinha?  

 Talvez você ainda não tenha namorada(o) na adolescência, mas quando falamos 

de amigos tudo vira de cabeça para baixo, para cima e pelos lados, pois amigos todos 

temos e sempre nos lembramos dos que nos marcaram para sempre. 

 Ter amigos tem tudo a ver com adolescentes e a amizade entre Jonatas e Davi  foi 

tão forte, mas tão forte, que sempre, mas sempre que alguém prega ou fala sobre amizade 

na Bíblia nunca deixa de mencionar a amizade entre os dois. 

 A amizade entre dois homens ou duas mulheres sempre será algo natural e 

possível. O fato de dois homens ou duas mulheres serem amigos não os tornará nunca um 

casal e sim uma dupla.  Quando o Deus Criador e Mantenedor do universo quis criar um 

casal, Ele criou primeiro o homem e depois do homem Ele fez a mulher e a amizade 

fantástica entre um homem e uma mulher, devidamente dirigida por Deus, vai acabar 

trazendo um prêmio fantástico para essas vidas e Deus mesmo criou o casamento e a 

família. 

 Davi e Jonatas fizeram uma aliança e ao invés de aliança de compromisso, Jonatas 

deu a Davi uma capa, uma armadura, sua espada, seu arco e cinto. Isso é que é presente 

para o início de uma amizade não é verdade? Davi honrou essa amizade. 
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Treze de Abril 

Garoto de Sucesso 

 Davi se saia muito bem em todas as expedições, pois o 

Senhor era com ele. I Samuel 18:14 

 Quão bom é para nossa vida espiritual diária dedicarmos um tempo para ficarmos 

a sós com Deus. Quem lida com vocês adolescentes, sabe muito bem que vocês amam e 

curtem muito seus amigos, mas sinceramente creio que seria muito bom e louvável para 

sua vida espiritual que você aprendesse desde ontem a beleza da presença de DEUS na 

sua vida. 

 Ficar a sós com Deus, orar, chorar, agradecer, louvar, estudar Sua Palavra, 

exercitar os vínculos profundos de uma fé que crê sem duvidar, vai te tornar um 

adolescente mais forte e mais perto do Senhor. 

 Tem muitos adultos em nossas igrejas que nunca, mas nunca tomaram tempo para 

desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e vejo como suas vidas poderiam ter 

sido diferentes para melhor se elas conhecessem o Deus da devoção pessoal. 

 O mundo tem seus conceitos de sucesso muito, mas muito diferente mesmo do 

que a Palavra de Deus considera como sucesso. Nenhuma propaganda da mídia televisiva 

que vi até hoje fala de sucesso das pessoas pobres. Os jornalistas da mídia exaltam as 

ditas celebridades geralmente por causa de duas coisas fúteis e passageiras: dinheiro e 

beleza. 

 Você já parou para pensar sobre o grau de instrução dessas celebridades? A grande 

maioria dessas celebridades sequer estudará a quantidade de anos que você irá estudar. 

Se ser celebridade é tão bom, por que a maioria tem depressão ou morre drogada? Por 

que celebridades que eram homens assumidos agora fazem operação para trocar de sexo? 

Porque celebridades preferem deixar seus amores da juventude para terem relações 

homossexuais depois de chegar à maturidade? 

 Davi se tornou o rei mais amado do povo de Israel porque o Senhor era com ele. 

Que diferença faz termos Jesus Cristo dirigindo nossa vida para vivermos fazendo o que 

é certo e não o que é errado. Agradeça porque o evangelho é luz na sua vida. 
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Quatorze de Abril 

A Filha do Rei 

 Ora Mical, a outra filha do rei Saul, amava a Davi e sendo isto 

anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. I Samuel 18:20. 

 Bom e maravilhoso dia para todas as meninas e meninos adolescentes de Deus 

que levantam cedo para fazer a diferença na sua vida espiritual, abençoar seus pais, sua 

escola, seu curso ou seu estágio. Quando priorizamos nosso dia com Deus ele é diferente 

e somente quando você tiver esse hábito vai confirmar o que estou falando. 

 A filha do rei Saul foi se apaixonou por um pastor de ovelhas pobre, sem recursos 

e muito provavelmente sem estudo. Quantas vezes a diferença de nível social te impediu 

de mostrar carinho, consideração ou mesmo amor por uma ou um adolescente não é 

verdade? 

 Quantos adolescentes simples, pobres, bolsistas abençoados por Deus, com saúde, 

energia, disposição para trabalhar, determinação, garra, paixão pela vida, projetos de vida, 

visão de futuro, chegaram para almoçar em nossos colégios internos e depararam com o 

gato ou a gata de seus sonhos, a menina ou o garoto mais cobiçado do sistema, o coração 

começa a bater acelerado, ele ou ela não consegue falar de tanta adrenalina. 

 Este mesmo adolescente descobre, pela famosa rádio corredor, que o gata da sua 

vida é filha de um empresário abonadíssimo, sua futura candidata tem todas as coisas 

materiais que precisa e não precisa, toda aquela expectativa de ter uma chance com ela 

vai por água abaixo. Conseguiu se ver nessa história? Acontece com você, com seu primo, 

sua prima e por aí vai. Gostar de alguém impossível é extremamente difícil, não é 

verdade?  

 Mical rica amou um Davi pobre e o restante da leitura de I Samuel vai nos dizer 

se esse romance deu certo ou não. 

 Independente de você ser rico ou pobre, você é filho do rei do Universo e isso faz 

toda a diferença na sua vida. Você já nasceu príncipe. Quer nível social melhor? 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
4 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

____________________________________
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___________________________ 

Meditadole 

Segunda Semana 

Diário de Bordo 
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Quinze de Abril 

Planejando o assassinato 

 Falou Saul a Jonatas, seu filho e a todos os seus servos 

para que matassem a Davi. Porém Jonatas filho de Saul estava 

muito afeiçoado a Davi. I Samuel 19:1 

 Quando li este verso, era o meu primeiro dia de férias em dezembro de 2013 e não pude 

deixar de escrever mais uma meditação para esses adolescentes que povoam todas as igrejas 

cristãs. 

 Fico pensando o que levou um jovem escolhido por Deus para ser um rei, um jovem que 

tinha a companhia diária do Espírito Santo na sua vida, a planejar o assassinato de um garoto 

como Davi que sempre saia em batalha contra os inimigos do rei e sempre saia vencedor. 

Por que Saul ao invés de valorizar seu melhor guerreiro sempre o desvalorizava? A Bíblia 

tem a resposta e a esse sentimento horrível chamamos de inveja. 

 A partir do momento em que Saul como rei, desobedeceu à expressa ordem do Senhor, o 

Espírito Santo de Deus o abandonou. Você, adolescente de Deus, sabe muito bem que quando o 

Espírito Santo de Deus sai de nossas vidas, esse espaço no seu coração será invadido pelos poderes 

das trevas e eles trazem junto sentimentos como a inveja e o orgulho, que a meu ver eram os dois 

grandes pecados do rei Saul. 

 Saul se achava a bala que matou John Lennon, ou o gás da coca cola ou o canudo da água 

de coco ou a bolacha mais recheada do pacote, pois ele tomar decisões contrárias à expressa 

vontade de Deus é realmente muita arrogância, é querer afrontar a única pessoa que não merece 

isso. 

 Saul tinha muita inveja de Davi, pois como o Espírito Santo de Deus que o abençoara até 

aquele momento da desobediência tinha mudado para o coração de Davi, era normal que o 

abençoado dessa história seria Davi e não ele. Como Deus é fiel e o que Ele promete, Ele cumpre, 

então as bênçãos das vitórias agora passam ser sempre do lado de Davi. É simples de entender.  

 O recado que fica para você é simples: a inveja e o orgulho, assassinato, desejo de ser 

sempre o maior e o melhor são sintomas claros da ausência de Deus na sua vida. 
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Dezesseis de Abril 

Pacto de Amizade 

 Disse Jonatas a Davi: vai em paz, pois juramos amizade um 

com o outro no nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja testemunha 

entre mim e ti e entre a minha descendência e a tua descendência 

perpetuamente. I Samuel 20:42 

 Como é bom curtir e aprender com seres humanos mortais, pecadores, falíveis, iguais 

a você adolescente de Deus, algumas virtudes de um nobre caráter. 

 Na trajetória de nossa vida aqui neste planeta Terra, existe uma tarefa extremamente 

trabalhosa a ser executada por adolescentes, jovens, adultos e idosos. Essa tarefa é a 

construção diária de nosso caráter e não existe nada melhor do que a Palavra de Deus, para 

você buscar inspiração e ir construindo o seu caráter. 

 Talvez eu esteja escrevendo para algum adolescente que sequer sabe o que é caráter 

e cabe a mim explicar que caráter são todas as características morais que tornam você quem 

você realmente é. Você é uma pessoa confiável? Você é um adolescente estudioso? É 

trabalhador? É um adolescente focado nas coisas de Deus? É obediente aos pais? Todas as 

suas virtudes e todos os seus defeitos morais vão tornando você quem você é. Esse conjunto 

todo é o seu caráter. 

 A Trindade é o nosso exemplo supremo de caráter perfeito. Ninguém nessa terra pode 

ousar se comparar com a Trindade – Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somente a 

Trindade é perfeita e é por isso que eles três são os únicos dignos de que nos me ajoelhemos 

para orar. 

 Como disse no início da meditação, aprendi com Davi e Jonatas o valor da verdadeira 

e sólida amizade. Particularmente tenho ainda poucos amigos do meu tempo de adolescência 

e juventude e fico extremamente agradecido a Deus quando eles ligam e querem atualizar o 

papo. Também faço disso um hobby na minha vida e geralmente na sexta à noite, já no sábado 

do Senhor, tiro um tempo para ligar para eles e lhes desejar um maravilhoso feliz sábado e 

assim vamos mantendo uma amizade que passa de trinta anos. 

 Mantenha seus amigos conectados a Jesus e a você. Faça sua parte e saia do conforto 

de querer sempre estar recebendo carinho ao invés de dar carinho. Feliz dia. 
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Dezessete de Abril 

Alimentando-se do pão sagrado 

 Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali 

outro senão os pães da preposição, que se tiravam diante do Senhor 

no dia em que eram trocados por pão quente. I Samuel 21:6 

 Muito provavelmente, como adolescente de Deus que você é, vai lembrar-se da 

tenda sagrada que o povo de Israel montou e desmontou diversas vezes durante os anos 

que peregrinaram no deserto. 

 Dentro dessa tenda existia uma mesa de ouro e em cima dessa mesa encontravam-

se os tais pães da preposição. 

 Como eram feitos esses pães? Quem os comia? Para que serviam? Será que o 

fugitivo Davi com seus seiscentos homens famintos podia do nada entrar no templo e 

avançar nesse pão? 

 Voltemos à Palavra de Deus em Levítico 24:5-9 e entender bem certinho sobre os 

tais pães da preposição. 

 “Também tomarás da flora de farinha e dela cozerás doze pães, cada um dos quais 

será de duas dízimas de uma efa. E os porás em duas fileiras, seis em cada fileira, sobre 

a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro que será para 

o pão como porção memorial: é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão o porá 

em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel por aliança 

perpétua. E será de Arão e de seus filhos os quais o comerão no lugar santo, porque é 

coisa santíssima para eles das ofertas queimadas ao Senhor como direito perpétuo”.  

 Quando Davi e seus seiscentos seguidores (inclusive os do Twiter) estavam com 

fome e sem ter de onde tirar para suprir essa necessidade emergencial, o que fez o bondoso 

sacerdote Aimeleque? 

 O verso de hoje vai te responder e agora você e eu entendemos o que fez 

Aimeleque. Ele abriu mão de sua refeição e de sua família para atender um pedido 

inesperado de Davi. Sabe o que é isso? É um coração convertido ao Senhor Jesus. 
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Dezoito de Abril 

A Família Na Caverna 

 Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. 

Quando os seus irmãos e toda a casa de seus pais souberam 

disso desceram ali para estar com ele. I Samuel 22:1 

 Continuamos juntos acompanhando a saga de Davi, que agora estava fugindo mais uma 

vez do rei Saul. Fico pensando que o drama de Davi tem sido o drama de muitos, mas muitos 

adolescentes e suas famílias que saem de suas casas por conta de terremotos, maremotos, tsunamis 

e tremores diversos de terra nas regiões da África, Ásia e Índia.  Milhões de pessoas vivem assim. 

São os famosos refugiados de atentados da natureza. Não deve ser nada fácil ter uma vida de 

constantes fugas. 

 Viver fugindo não deve ser nada fácil e passar pelo drama de perder todos os seus 

familiares e ter que sair em busca de um abrigo sem ter ninguém, mas ninguém de sua família 

para lhe confortar não é brinquedo não. 

 Muitos adolescentes vivem dessa forma e, se você que está lendo essas linhas não 

compartilha dessa triste realidade, te peço que neste momento pare de ler, levante seus 

pensamentos rumo ao céu, ajoelhe-se se puder e agradeça a Deus por estar tão bem quanto você 

está e ore para que você possa ajudar alguém que passa por esse drama. 

 Davi vivia fugindo para salvar sua pele e de seus seiscentos amigos do Facebook e quando 

ele viu uma caverna, achou que lá poderia ser um bom lugar para se abrigar. Muitos adolescentes 

curtem visitar caverna, tomar banho naqueles rios submersos, bater fotos com os animais que 

também moram por lá, curtir o friozinho natural, mas morar lá com mais seiscentos companheiros 

de perseguição não é para qualquer um. 

 Gostei do verso de hoje e valorizo a atitude da família de Davi que saiu do conforto de 

seus lares para irem para a caverna apoiá-lo e mostrar solidariedade. 

 Sua família carnal te apoia te valoriza e te abençoa ou você é mais um largado no meio 

de uma família que só trabalha e mal tem tempo para te conhecer?  Sua família está disposta a se 

sacrificar por você?  

 E você como adolescente do Senhor Jesus o que está fazendo pela sua família? Sua família 

pode se orgulhar do excelente filho cristão que você é? Ame a sua família.  
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Dezenove de Abril 

O evangelho nas rochas das cabras selvagens 

 Então tomou Saul três mil homens, escolhidos, dentre 

todo o Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, perto 

das rochas das cabras selvagens. I Samuel 24:2 

 Posso vislumbrar você chegando ao seu cantinho de oração para agradecer a Deus 

pela noite de sono, abrindo seu caderno com os nomes dos seus amigos pelos quais orar 

e se deliciando na conversa com o Deus eterno. 

 Como a Palavra de Deus é maravilhosa e ao ler todo o incidente que existiu entre 

Saul e Davi no deserto de Engede, vi claramente como as boas novas da salvação, da 

graça, do respeito, do amor genuíno ao próximo fazem realmente a diferença na vida dos 

seguidores de Jesus. 

 Quando você terminar de ler este capítulo, você vai ver que Davi, que estava 

escondido na parte mais interna da caverna onde o rei Saul também estava, se recusou a 

matar Saul. Ele teve toda a chance do mundo. Saul na mesma caverna que ele era a chance 

dourada que Davi precisava. 

 Davi tinha um respeito enorme pelo rei Saul, pois ele foi escolhido pelo próprio 

Deus para ser o rei de toda uma nação e além de se recusar a ferir o rei, Davi, conforme 

diz o verso oito, “se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência.” 

 Que linda atitude do futuro rei de Israel. A ele foi dada toda a oportunidade de 

exterminar de vez com Saul e seus guerreiros. Seus soldados achavam que esta era a 

chance de sua vida e disseram para ele que não podia deixar de fazer o que precisava ser 

feito. 

 Mas ao invés de ouvir seus soldados que amavam ver sangue escorrer, Davi ouviu 

a voz suave do Espírito Santo e deixou Deus dirigir sua vida em mais esse episódio. 

 Você se lembra das palavras de Jesus?  “Amai os vossos inimigos e orai pelo que 

vos perseguem?” É, aconteceu na vida de Davi. Ele pode ser a resposta viva desse desejo 

o Senhor no relacionamento com os inimigos. Parabéns Davi. Você conseguiu. 
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Vinte de Abril 

Davi consulta o Senhor 

 Então Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe 

respondeu: Levanta-te, desce à Queila, pois te dou os filisteus 

nas tuas mãos. I Samuel 23:4 

É muito bom estar literalmente de férias e ter todo o tempo do mundo para abrir a Palavra 

de Deus, orar, cantar, ler uma porção generosa do livro o Maior Discurso de Cristo de Ellen White. 

Depois de receber o apoio de sua família, dentro da caverna de Adulão, Davi foi 

notificado que a raça dos filisteus tinha invadido a cidade de Queila. O que seria muito normal 

para Davi e seus guerreiros era montar um plano, uma estratégia e ir lutar. Será que movido por 

toda a sua capacidade e talento, foi isso que Davi fez? 

A resposta está no verso dois desse mesmo capítulo: “Consultou Davi ao Senhor dizendo: 

irei eu e ferirei a esses filisteus? Respondeu-lhe o Senhor: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a 

Queila.” 

Entenda a atitude de Davi. Antes de tomar uma decisão importante como ir a uma guerra, 

colocar em risco milhares e milhares de vidas e sua própria inclusive, ele resolveu consultar ao 

Senhor e não confiou em si mesmo e no seu curriculum de vitórias. 

Está ai uma prática que você adolescentes de Deus pode levar para toda a sua vida. Este 

mundo está cada vez mais competitivo, mais inseguro, mais complicado para se viver. Seria bom 

você incluir estas consultas diárias ao Senhor para que Ele vá na frente e resolva ou pelo menos 

encaminhe as suas atitudes. 

Você que ainda está no início da sua caminhada nessa vida, pode e deve incorporar esse 

hábito de Davi na sua vida, independente do tamanho do seu problema, Deus, com certeza 

absoluta, estará disposto a te ouvir como ouviu e respondeu a Davi. 

As duas grandes armas de Davi nesta situação foram: buscar a sabedoria divina e aguardar 

a resposta do Senhor. 

Nossa tendência quanto oramos é pedir e sair para fazer as coisas do nosso jeito. Davi 

consultou a Deus, obteve Sua resposta e depois foi para a batalha. Bom exemplo. 
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Vinte e um de Abril 

A pacificadora Abigail 

 

Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel 

que hoje te enviou ao meu encontro. I Samuel 25:32. 

Sei que hoje não deve ser o seu aniversário, mas posso dar os parabéns para todos os 

adolescentes que pulam cedo da cama e fazem de Deus seu principal motivo para acordar e sair 

para mais um dia de lutas.  

Quando tomamos um tempo de qualidade para nos relacionarmos com Deus, quando 

deixamos que o Espírito Santo de Deus nos acorde na mesma hora todos os dias, sempre teremos 

o que aprender quando abrimos Sua Palavra. Esse conhecimento será um diferencial na sua vida 

de adolescente. 

O capítulo vinte e cinco de I Samuel conta a história de um homem muito rico, porém 

extremamente egoísta e maligno. Sua esposa era extremamente sensata, pacificadora e prudente. 

Já ouviu falar que os opostos se atraem? É funcionou com eles. 

Davi foi recoltar alimentos com Nabal. Os homens de Davi sabiam de toda a riqueza de 

Nabal e sempre protegiam seus funcionários e rebanhos, impedindo que estranhos invadissem 

suas terras. Por conta disso, Davi se achou no direito de pedir alimentos para ele e seus seguidores 

e quando seus seguidores foram formalizar o pedido, Nabal nem tomou conhecimento e dispensou 

os companheiros de Davi. 

Quando Davi ficou sabendo da reação de Nabal, ele pede que todos cingissem a espada, 

pois aquilo iria se resolver de um jeito ou de outro. 

Muitos jovens e adolescentes neste mundo foram muito mal educados pelos seus pais e 

sempre tiveram suas vontades satisfeitas e quando recebem um não, querem logo partir para a 

briga. Foi isso que aconteceu com Davi e seus guerreiros. 

Quem entra na jogada para fazer o meio de campo e apaziguar tudo? A esposa de Nabal 

que prepara um banquete, e que banquete! e alimenta Davi e seus homens evitando uma tragédia 

maior. Este incidente me fez lembrar Mateus 5:9: “Bem aventurados os pacificadores porque 

deles é o reino dos céus”. Precisamos dessa virtude. 
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Terceira Semana 

Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Diário de Bordo 
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Vinte e dois de Abril 

A Segunda Chance de Davi 

O Senhor, porém pague a cada uma a sua justiça e a sua fidelidade. 

O Senhor te entregou hoje nas minhas mãos, mas eu não quis 

estende-las contra o ungido do Senhor. I Samuel 26:23 

Davi vivia fugindo de Saul, que dominado por um espírito maligno, só tinha um sonho 

que era matar Davi. Em sua abundante misericórdia pelo seu servo Davi, o Espírito Santo, 

que é quem dirige nossas vidas e nossos passos, permite que Davi vá para o deserto de Zife 

no outeiro de Haquilá e mais uma vez Saul sai com três mil homens para perseguir Davi e 

seu bando. 

Davi, acompanhado por um fiel guerreio chamado Abisai, consegue ir até o 

acampamento de Saul e encontram o rei, o seu general Abner e seu exército inteiro dormindo. 

Estava aí a segunda chance para Davi destruir Saul. Davi poderia provocar uma mega 

revolução apenas matando Saul. Veja a reação de Abisai, no verso oito, quando viu a 

facilidade que seria matar Saul naquele momento: “Disse Abisai a Davi: Deus te entregou 

hoje nas mãos o teu inimigo. Agora deixa-me encravá-lo com a lança, de um só golpe na 

terra: não o ferirei segunda vez.” 

 Vejamos agora a reação de Davi a esta segunda chance real que o próprio Deus dera 

para ele. “Mas Davi disse a Abisai: Nenhum dano lhe faças. Quem pode estender a mão contra 

o ungido do Senhor e ficar inocente?” 

 Dois homens diferentes para a mesma situação e duas atitudes completamente 

diferentes. Abisai representa para mim todos os homens que agem por impulso e são movidos 

por um coração não convertido. Os “Abisais” gostam de resolver tudo no ato e na hora. São 

aqueles homens movidos pelo agora e não levam desaforo para casa. Só que geralmente esse 

tipo de homem não irá mesmo para a casa, pois a morte chega para eles de forma rápida e 

inesperada. 

 Davi, sabendo quem era Saul, movido por um coração convertido às verdades que 

Deus lhe ensinara, toma uma atitude totalmente diferente a de Abisai. Quando você recebe 

bênçãos de Deus, como você adolescente reage? Consegue agradecer? 
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Vinte e três de Abril 

Quando Deus não responde 

 Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, 

nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. I Samuel 28:6 

 Aquis, o rei dos filisteus armou todo o seu exército para uma mega batalha conta 

o povo de Israel e por incrível que possa parecer de que lado Davi iria lutar? Você 

adolescente de Deus com certeza respondeu que era do lado de Israel, pois Davi sendo 

israelita lutaria do lado dos israelitas. 

 Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia no curtíssimo capítulo 27 nos diz que Davi 

cansado de ser perseguido por Saul, foi morar em Gate que era a terra dos filisteus e 

passou a disputar batalhas a favor dos filisteus, pois o rei Aquis lhe deu a cidade de 

Ziclague para abrigar Davi e seus seiscentos homens. 

 Mas será que Davi lutaria contra seu próprio povo? Antes de matar essa sua 

enorme curiosidade, a realidade é o que o verso cinco nos diz: “Vendo Saul o arraial dos 

filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração.” 

 Aonde Saul iria buscar forças para enfrentar essa batalha contra os filisteus?  Em 

quem Saul achava que confiava para ter as respostas de sua vida?  Ele foi buscar resposta 

no Senhor de todas as respostas e agora acontece o inesperado: o Senhor se recusa a 

responder à Saul. 

 Saul comete o pecado imperdoável. Não foram poucas, pelo contrário, foram 

muitas vezes que o Espírito Santo de Deus falou ao coração de Saul e ele vez após vez se 

recusou a ouvir e chega uma hora que Deus diz chega. 

 Se você como adolescente do Senhor tomar a mesma atitude de Saul e 

deliberadamente não quiser mais escutar Sua voz, seu destino será o mesmo de Saul. Você 

irá tentar conversar com Deus, irá tentar pedir Seu conselho, irá até abrir a Sua Palavra, 

mas ao rejeitar a voz do Espírito Santo você afastou de sua vida a presença e a bênção do 

Senhor e não resta outro caminho para sua vida. 

 Triste sorte de Saul. Colheu apenas o que ele plantou. Ouça a voz de Deus na sua 

adolescente vida. É a garantia de seu sucesso neste mundo em que vivemos. 
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Vinte e quatro de Abril 

Deus está no comando 

 Volta agora e vai-te em paz: nada faças para desagradar 

aos príncipes dos filisteus. I Samuel 29:7 

 O próprio rei Aquis tinha convocado Davi para lutar contra o povo de Israel. Que 

situação complicada sobrou para o rei Davi não é verdade? Como Davi iria reagir a esta 

convocação? Ele estava morando numa cidade filisteia cedida para ele e seus guerreiros, 

usufruindo de segurança para ele, sua família e famílias dos seus soldados. Eles comiam 

a comida produzida no território filisteu, bebiam água deles e a lógica mandava que eles 

devessem lutar a favor dos filisteus. Amigos são amigos, guerras à parte. 

 E foi o que Davi foi fazer. Leia o capítulo vinte e nove e você verá que Davi e 

seus guerreiros foram com o rei Aquis na retaguarda e ele teria que lutar contra Saul, seu 

povo e a favor dos filisteus. 

 Mas quando Deus está no comando de nossa vida podemos dizer que, na maioria 

das vezes, as coisas não acontecem de acordo com a nossa vontade e sim de acordo com 

a vontade de Deus e isso é maravilhoso, pois é o melhor para nós. 

 Aquela situação de ver Davi na retaguarda não agradou muito a outros príncipes 

filisteus e não sobrou alternativa para o rei Aquis, senão despedir Davi da batalha e 

mandar de volta para a cidade em que ele morava no território filisteu. 

 Pronto, agora acabou sua dúvida. Davi realmente, pela misericórdia e providência 

divina, não precisou lutar contra o seu próprio povo. Quando Deus está no comando Ele 

decide, pois Ele sabe o que é melhor. 

 Prezado adolescente aqui existe uma lição de vida para nós. É o Senhor e não nós 

que estamos no comando de nossas vidas e do mesmo modo que Deus usou os príncipes 

filisteus para afastá-lo da guerra, assim Deus vai intercedendo no seu dia a dia, abrindo 

caminhos retos e tranquilos para lhe proteger e abençoar. 

 Agradeça a Deus quando seus planos humanos não derem certo, pois você verá 

que desta forma Ele está no comando e com certeza virão bênçãos inesperadas. 
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Vinte e Cinco de Abril 

O sequestro em Ziclaque 

 Então Davi e o povo que se achava com eles alçaram a voz 

e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. 

I Samuel 30:4 

 Enquanto filisteus e israelitas guerreavam entre si, Davi e seu bando voltavam para 

sua casa no território filisteu. Quando chegaram lá em Ziclaque, um outro povo inimigo do 

povo de Israel, tinha saqueado, roubado e levado cativos, ou melhor, sequestrados e 

aprisionados todos os israelitas, incluindo suas esposas e seus filhos. 

 Qual seria sua reação se você fosse um adolescente contemporâneo de Davi e ao 

chegar em casa, você descobrisse que seu pai, sua preciosa e amada mãe e seus sete irmãos 

tinham sido sequestrados? A reação deles está no verso de hoje e você pode imaginar a tristeza 

que sentiu Davi e seus homens. 

 Qual foi a reação de Davi como líder depois de tanto choro? Ficar chorando e se 

lamentando o tempo todo seria o melhor caminho? 

 A reação de Davi diante desse enorme problema que ele teve que enfrentar merece 

que você adolescente cristão pegue uma caneta verde e uma régua e sublinhe para que no 

futuro, ao passar os olhos pela Bíblia, você se lembre do que aprendeu com Davi na última 

parte do verso seis. 

 Nesse verso está escrito o segredo da vitória de Davi contra os amalequitas. Nesse 

versículo também está escrito o segredo da sua vitória adolescente no seu dia a dia. 

 Lá está escrito: “Mas Davi se fortaleceu no Senhor Deus.” 

 Não existe solução melhor para enfrentar os seus problemas durante a adolescência e 

durante a sua vida do que se fortalecer no Senhor Deus.  Mas na prática como isso é? É muito 

bonito de ler, mas como eu faço para me fortalecer no Senhor? 

 A resposta é bem simples: oração, louvor, estudo de Sua Palavra, confiança irrestrita 

no Deus Todo Poderoso, no Seu filho Jesus e no Deus Espírito Santo. Permita-se dirigir e 

Deus continuará sendo a sua força diariamente. Ao invés de buscar força nos homens, você 

busca no Senhor. Entendeu agora por que a resposta é simples? 
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Vinte e Seis de Abril 

Rei aos 30 

 Da idade de trinta anos era Davi quando começou a 

reinar e reinou quarenta anos. II Samuel 5:10. 

 Oro ao Senhor Jesus para que todo adolescente cristão que for ler esta meditação 

sempre o faça acompanhado da sagrada Palavra de Deus e que isso seja um hábito diário 

para todo o resto de sua vida até a volta do Senhor Jesus a esta terra para nos buscar. 

 Chegamos a II Samuel 5. Vejamos o que aconteceu logo nos versos 1-3: “Todas 

as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebron e disseram: somos teus ossos e tua carne. Já 

antes sendo Saul rei sobre nós, eras tu quem saias e entravas em Israel. E também o Senhor 

te disse: Tu apascentarás o meu povo de Israel e tu lhe serás por chefe sobre Israel. Assim 

todos os anciãos de Israel vieram ao rei, em Hebron e o rei Davi fez com eles uma aliança 

em Hebron, perante o Senhor. E ungiram a Davi, rei sobre Israel.” 

 Como você já deve saber, Davi só reinava sobre a tribo de Judá e Isbosete, que era 

um dos filhos de Saul, reinava sobre Israel (I Samuel 2:10). Cada dia mais as tentativas 

de Abner, que era o general do falecido rei Saul, não foram dando certo até que não houve 

mais recursos e Davi passa a reinar soberano sobre toda a nação israelita. 

 Imagina o sucesso de um jovem de apenas trinta anos sendo o rei de toda uma 

nação. Pense assim comigo: você adolescente de Deus deve ter entre 13 e 18 anos. Você 

consegue se ver como prefeito, governador ou presidente de seu país quanto você tiver 

trinta anos? 

 Davi conseguiu chegar lá e sabe como isso foi possível? 

 Vamos deixar que a própria Palavra de Deus nos dê a resposta em II Samuel 5: 

10: “Davi ia se fortalecendo a cada dia mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele”. 

 Gostou do segredo do sucesso de Davi? Este pode também ser a razão de seu 

sucesso como adolescente do Senhor. Nada de eu posso, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu 

consigo. O segredo é simples: O SENHOR era com ele. Ponto final. È simples assim. 
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Vinte e sete de Abril 

A bênção sobre Obede Edon 

 Ficou a arca do Senhor na casa de Obede Edon, o geteu, 

três meses, e o Senhor abençoou a Obede Edon e a toda a sua 

casa. II Samuel 6:11. 

 Que privilégio único acordar no novo ano de 2014 no sítio dos meus sogros, ir 

para a enorme varanda, orar, cantar, abrir a Palavra de Deus logo de manhã enquanto 

quase todos os meus parentes ainda dormem. Fico muito agradecido por receber de meu 

Pai celestial tantas instruções para minha vida pessoal e poder compartilhar com você 

adolescente estas bênçãos divinas. 

 Continuamos com a missão de ler a cada dia um capítulo da maravilhosa Palavra 

de Deus e neste capítulo de II Samuel acontece algo bem trágico e inesperado. 

 A arca de Deus estava sendo conduzida por dois jovens, Uzá e Aio, e tanto um 

quanto o outro sabiam expressamente que acontecesse o que acontecesse, eles em 

momento nenhum poderiam tocar na arca. Era ordem de Deus e ordem de Deus não se 

discute apenas se cumpre. 

 Os bois que conduziram a arca tropeçaram e Uzá, esquecendo-se da ordem 

expressa de Deus, tenta salvar a arca colocando a mão. Deus cumpre Sua palavra e o 

sentencia a morte. O que aprendemos aqui é que ordem de Deus não pode ser questionada. 

Deus é Deus e Ele não precisa e nem merece ser desobedecido. 

 Davi ficou muito revoltado com a atitude de Deus que não quis que a arca fosse 

para a sua cidade natal. Ele deixou a arca na casa de Obede Edon e nosso aprendizado do 

verso de hoje é que a casa desse cidadão foi abençoada por hospedar a arca do Senhor. 

 O que traz as bênçãos celestiais para sua casa? Nós não temos mais a arca do 

Senhor para abençoar nosso lar, pois ela está no santuário celestial e então fica a pergunta: 

o que temos em nossa casa que atrai a bênção do Senhor? 

 Creio firmemente que quando uma família cristã abre a Palavra de Deus para 

estudar, Deus se faz presente através do Espírito Santo e isso traz as bênçãos para todos. 
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Vinte e oito de Abril 

Desejo não realizado 

 E disse o rei ao profeta Natã: olha eu moro em casa de 

cedro e a arca de Deus dentro em uma tenda. II Samuel 7:2 

 Este capítulo sete nos conta a breve história de um grande desejo do rei Davi e o 

desejo dele era algo nobre, pois ao olhar onde ele morava e olhar para a arca de Deus, nasceu 

em seu coração um lindo desejo de construir um lindo santuário, um templo, uma igreja, ou 

seja, uma casa para Deus. 

 Lindo e nobre desejo. Excelente projeto. Quantas ideias não passaram na cabeça de 

Davi para fazer o melhor para a obra do Senhor? 

 Mas será que esta seria a vontade do Senhor?  As vezes temos ideias faraônicas em 

nossa cabeça e são ideias boas e maravilhosas e em nossos sonhos pensamos que, uma vez 

que estamos planejando algo bom para a causa de Deus, isso deve ser feito e pronto. Mas aqui 

fica a pergunta: Será que essa é a vontade do Senhor ou a sua vontade? Será que DEUS tem 

o mesmo sonho que você? Ele vai aprovar ou reprovar a sua ideia? Como você se sentiria se 

Deus não aprovasse nenhum pouco o seu plano? 

 Voltemos para o sonho de Davi e vejamos a resposta direta de Deus para ele em II 

Samuel 7:12-13: “Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então 

farei levantar depois de ti o teu descendente, que sairá de tuas entranhas, e estabelecerei o seu 

reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre.” 

 Como você viu na Palavra de Deus, o sonho mais bem intencionado de Davi não era 

o sonho de Deus e quem sabe esta porção da Bíblia foi escrita para te ensinar que seus desejos 

e sonhos, por mais nobres que sejam eles, só vão se realizar se for da vontade de Deus e só o 

tempo nos dá essa resposta. Não aconteceu do jeito que você sonhou? Relaxe, pois não era 

da vontade de Deus e você deveria ficar feliz por conta disso. 

 Sempre submeta seus planos, seus sonhos, seu namoro, seus projetos de vida à 

vontade soberana de Deus e você vai ver que quando Deus aprova, eles se realizam de forma 

plena e abundante. Feliz dia e que Senhor realize a sua vontade em você. Amém por isso. 

Curta a soberana vontade de Deus na sua vida. Um abraço. 
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Quarta Semana 

Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Diário de Bordo 
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Vinte e Nove de Abril 

As bênçãos sobre Davi. 

 Fui contigo onde quer que foste, e destrui os teus inimigos 

diante de ti e fiz pra ti, um grande nome, como o nome dos 

grandes que há na terra. II Samuel 7:9 

 Depois que Davi manifestou seu desejo de construir o santuário de Deus, Deus pede para 

Natã, o profeta da época, falar para ele que não seria ele o homem que iria construir o templo. 

 Neste nosso verso de hoje, Deus em sua sempiterna sabedoria, nos mostra que ELE tinha 

um carinho especialíssimo por Davi e como Ele, Deus o tinha abençoado e se você pensa que foi 

só esse versinho, você se engana. 

 Vamos ler a promessa encontrada no verso 16: “Porém a tua casa e o teu reino serão 

firmados para sempre diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre”. 

 E Deus será que cumpriu o que prometeu? Você que é um adolescente do Senhor não terá 

a menor dúvida disso não é verdade? 

 Abra sua Bíblia em Mateus 1:6 e verá que Davi fez parte da genealogia do rei Jesus que 

na forma humana saiu do céu com a missão de nos salvar e nos resgatar desse mundo de pecado 

ao morrer numa cruz que Ele não merecia, pois Ele não pecou. 

 Davi não realizou o seu sonho, mas seu filho, o sábio Salomão teve essa honra. Aqui nós 

aprendemos mais uma lição para sua vida espiritual: Deus dá determinados privilégios a quem 

Ele quer, pois Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. 

 Prezado adolescente, a Palavra de Deus e esta singela meditação te ensinaram uma arte 

que precisa fazer parte da sua vida: contentamento. 

 Nem todas as bênçãos materiais, nem todas as bênçãos espritituais, nem todos os dons do 

Espírito como cantar, pregar, orar, evangelizar, ensinar, testemunhar e outros virão para você. 

 Nem todos os seus planos, incluindo os mais bem intencionados vão se realizar. Então 

lembre-se da arte do contentamento e fique feliz com o que você recebeu de Deus 

 É facil contentar-se e continuar confiando que Deus fará o melhor. 

Trinta de Abril 
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Ninguém além do Senhor 

 Portanto grandioso és ó Senhor Deus, porque não há 

semelhante a Ti e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo 

o que temos ouvido com nossos ouvidos. II Samuel 7:22 

 Depois que Deus abençoou Davi, que fez uma promessa, foi a vez de Davi ir 

procurar o Senhor. O verso dezoito fala desse encontro de Davi com Deus: “Então entrou 

o rei Davi e sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu e quem é a minha casa para 

me trazeres até aqui?” 

 Esta é a primeira vez que vejo um encontro, uma reunião onde um servo de Deus, 

apesar de ser rei, se encontra com Deus e permanece sentado. 

 Geralmente quando adentramos a casa de Deus para adorá-lo, nossa primeira 

intenção é nos ajoelhar. Quando falamos em buscar a Deus em oração, nosso primeiro 

pensamento é ajoelhar. Ajoelharmos na presença de Deus implica em humildade. Em 

reconhecer Sua condição de filho e a de Deus como seu PAI. 

 Uma verdade é que depois que nos ajoelhamos reconhecendo dessa forma nossa 

pequenez, nós nos levantamos e geralmente nos assentamos nos confortáveis, ou não tão 

confortáveis, bancos de igreja e depois abrimos a Bíblia, o hinário e ficamos cantando ou 

orando baixinho até que os trabalhos religiosos comecem. 

 Quando eu penso em Davi assentado com Deus, penso em intimidade e paz na 

presença de Deus. Assentado nós louvamos com mais paz, assentados ficamos mais 

confortáveis do que em pé, assentados até a leitura da Palavra de Deus fica mais 

prazerosa. 

 Quando nos asssentamos em nossos sofás ou nossas camas logo depois de nos 

levantarmos de nossos momentos com Deus ajoelhados, não nos resta outra atitude a não 

ser concordar com o rei Davi e exclamar: Não há outro além de ti. Não há outro 

semelhante a Ti. 

 Não faça dessa vida moderna o seu deus falso e não substitua por internet e 

tecnologia o verdadeiro Deus da sua vida. Só o Senhor é DEUS e isso nos basta. 
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