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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 

Fale 

Comigo!  

Apenas uma sugestão! 

/adolebrasil 

http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
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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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A Adolescente que amava 

 

  

 Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido, 

quer dizer Dorcas e ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. 

Atos 9:36 

  Hoje vamos deixar que a Palavra de DEUS te inspire com a história de uma 

menina que passou pela adolescência, juventude e chegou a maturidade. Quando estava no 

auge de sua vida produtiva ela adoeceu e morreu. Quem era ela? O que ela fazia? Por que 

DEUS teve um interesse especial por essa mulher? Por que ela serviu de modelo para tantas 

outras mulheres? Por que sua história tem levado tantas pessoas a fazerem algo pelos 

pobres e necessitados? 

 Vamos continuar com a leitura da Palavra de DEUS no verso 37 em diante: “Ora 

aconteceu, naqueles dias, que ela adoeceu e veio a morrer e depois de a levarem, puseram-

na no cenáculo. Como Lídia era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, 

enviaram-lhes dois homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro 

atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o 

cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava 

com elas. Mas Pedro tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para 

o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele dando-

lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. 

Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no SENHOR”. 

 Linda história não é verdade? A vida de Dorcas foi marcada pelo amor desinteressado 

em favor das viúvas e dos pobres. No tempo de Jesus as viúvas passavam sérias dificuldades 

por dois motivos: por serem mulher e por não terem nenhum filho para lhes prover casa, 

comida e roupa lavada. Elas tinham que sobreviver de caridade na maioria das vezes.  

 Muitas pessoas neste mundo se tornam conhecidas pela sua profissão. Muitos atores 

recebem o Oscar, jogadores de futebol ganham a Bola de Ouro, cientistas ganham o Prêmio 

Nobel, músicos ganham o Prêmio Grammy e desta forma acabamos ligando as pessoas às 

suas ocupações. Cada uma dessas ditas celebridades mundanas escolheu uma profissão, 

um estilo de vida e a sociedade os reconhece como os tais. 

 Dorcas escolheu amar. Amar sem esperar nada em troca. Fico imaginando Dorcas 

costurando muitos vestidos e muitas túnicas diariamente e depois de tudo devidamente 

embrulhado, ela ia entregar estes presentes nas casas das viúvas. Quantas mulheres Dorcas 

não fez chorar! Seu amor, seu carinho, seu desprendimento melhoraram a vida de muita 

gente pobre.  

 DEUS não iria permitir que uma mulher com um coração desse tamanho morresse e 

deixasse um vazio naquela comunidade e naquela igreja. DEUS convoca Pedro que busca 

ao SENHOR através da oração e pelo poder de DEUS, ele a ressuscita. Veja o carinho de 

DEUS por Dorcas: o mesmo milagre que ressuscitou SEU FILHO, agora DEUS o usava para 

ressuscitar Dorcas. Que alegria para as viúvas verem sua benfeitora de volta. 

 Que tal você adolescente escolher o amor como a sua marca registrada?  

 

 

 
Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Agosto 

O Poder da Fé 

Porém Jesus tendo ouvido estas palavras disse ao principal da 

sinagoga: Não temas, crê somente. Marcos 5:36 

Se existe um verso que você precisa marcar em sua Bíblia é o verso de hoje. Dê 

um tempinho na leitura, pegue uma caneta preferencialmente vermelha e marque o verso 

de hoje, pois adolescentes cristãos precisam aprender a viver pela fé. 

Quando Jesus chega, enfim para curar a filha de Jairo, ela já havia morrido e tanto 

isso era correto que os próprios parentes disseram para Jairo que sua filha já estava morta 

e que Jesus não precisaria mais ser incomodado – veja o verso 35. 

Quando Jairo já tinha perdido completamente a esperança, Jesus, em quatro 

pequenas palavras estabelece uma nova ponte de confiança em seu coração a que nós 

cristãos chamamos de fé. Se Jesus falou, nós cristãos, acreditamos mesmo sem nunca tê-

lO visto. Jairo acreditou em Jesus e Jesus honrou sua fé com nada mais nada menos que 

a ressurreição de sua filha. O que era impossível aos olhos humanos para Jesus era muito 

fácil. Nosso Deus é incrível não é verdade? 

Tenho a quase absoluta certeza de que uma boa parte de seus amigos cristãos 

adotou o estilo Tomé de viver e eles precisam ver para crer e precisam colocar as mãos 

nos cravos de Jesus para acreditar na Sua ressurreição do mesmo jeito que Tomé agiu. 

Como adolescente cristão, você precisa aprender na prática a viver pela fé. Fé é 

levantar cedo de manhã, ter seu momento de entrega para o Senhor e aguardar que seu 

dia será maravilhoso, pois foi feita a vontade de Deus e não a sua. 

Como adolescente cristão, você precisa continuar a cada dia exercitar sua fé de 

que Jesus está contigo através da presença do Espírito Santo em sua vida, continuar 

acreditando que Jesus perdoa diariamente os seus pecados, que a Trindade fica 

especialmente feliz com todos os pecadores mortais que resolvem coloca-la em primeiro 

lugar em sua vida e entre tantas coisas continuar acreditando que Jesus virá no tempo 

dEle para buscar todos os adolescentes de Deus que forem fieis a Ele e que guardarem os 

Seus mandamentos. Use e abuse do poder da fé que está à sua disposição. Feliz dia para 

você e para todas as pessoas pelas quais você adolescente de Deus está orando. 
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Dois de Agosto 

Adolescentes sem honra 

Jesus, porém lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua 

terra, entre seus parentes e na sua casa. Marcos 6:4 

O capítulo 6 verso 1 de Marcos começa dizendo que: Partindo Jesus, foi para a 

sua terra e os seus discípulos o seguiram. 

Quando Jesus chegou lá Ele foi à sinagoga, começou a ensinar e muita gente que 

conhecia Jesus como ajudante do carpinteiro José, como filho da singela Maria e com 

muitos irmãos circulando na cidade, se assombraram com os ensinamentos poderosos de 

Jesus e ao invés de agradecer tudo de bom que seria útil para a vida material e espiritual 

deles, eles menosprezaram, desqualificaram e acharam que tudo o que Jesus tinha lhes 

falado não era nada, pelos simples fato de Jesus ter crescido por ali e ser mais um igual a 

eles. 

Quando Jesus viu que na Sua própria cidade Ele seria rejeitado, fala então ao povo 

o verso de hoje. 

Será que você adolescente de Deus já não se sentiu um profeta sem honra em sua 

própria casa que ainda não aceitou o mesmo Jesus que você? Seus pais não se importam 

com nada do que diz respeito às suas crenças na Bíblia e em Jesus? Seus pais 

provavelmente te prestigiaram no dia de seu batismo, não te impedem de ir à igreja, 

pagam seus acampamentos e excursões eclesiásticas, mas quando você tenta falar das 

bênçãos maravilhosas que Deus está derramando na sua vida, eles dizem simplesmente 

que isso não lhes interessa?  

Se você adolescente do Senhor Jesus já passou por essa situação, então ao invés 

de ficar emburrado, se alegre, pois Jesus também passou por isso. O povo daquela cidade 

fez outra escolha que não foi Jesus e quando, no dia de sua terceira vinda a esse planeta, 

quando o juízo final for realmente executado, eles irão presenciar que perderam a maior 

oportunidade de sua vida. 

Se Jesus passou por isso e sobreviveu, você também vai sobreviver. Feliz dia. 
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Três de Agosto 

As Duplas Missionárias 

 Chamou a si os doze e passou a enviá-los de dois em dois, 

dando-lhes poder sobre o espírito imundo. Marcos 6:7 

 É realmente maravilhoso fazer parte de uma igreja cristã que se inspira no exemplo 

prático de Jesus para criar seus programas de evangelismo. 

 Jesus tinha doze discípulos e resolveu começar sua capacitação para os mesmos 

dividindo-os em duplas e com esta simples fórmula Ele pode multiplicar resultados, 

influência, milagres, pois aos discípulos foi dado poder para expulsar demônios. 

 Fico imaginando como uma ideia tão simples, tão fantástica e planejada por 

alguém tão grandioso como Jesus, seja tão negligenciada por adolescentes, jovens, 

adultos e idosos de quase todas as igrejas cristãs. 

 Como seria fantástico que alunos cristãos que ficam a semana inteira em colégios 

internos colocassem em prática essa máxima de Jesus e saíssem no sábado à tarde, ou 

quem sabe no domingo pela manhã, para levar folhetos, livros, dicas de saúde, palestras 

sobre assuntos de interesse da comunidade onde o colégio está construído, alimentos, 

visitas a asilos, orfanatos, campanhas de doação de sangue. Se tudo isso fosse feito apenas 

uma vez por mês durante os onze meses que os colégios internos funcionam com alunos 

a bordo, quantos contatos missionários poderiam ser contabilizados, quantos litros de 

sangue doados, quantos avós de asilo poderiam ter conversado com alguém que os 

quisesse ouvir? Quantas crianças visitadas? 

 Depois de tantas atividades mentais e tecnológicas ao longo de uma semana, se 

esse exército de adolescentes e jovens saíssem em missão ao menos um sábado no mês e 

se acostumassem com a ideia de que cabe a eles a tarefa de anunciar Jesus e Seu reino 

vindouro, creio que não haveria tanta apostasia na juventude. 

 Se isso funcionasse nos internatos cristãos, quantas vidas não seriam 

transformadas? Quantos sábados seriam usados para salvar os perdidos ao invés de 

estarem sendo usados para alimentar mais os salvos? Quem sabe você adolescente que 

acaba de ler esta meditação será o responsável por esta mudança dentro dos internatos. 
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Quatro de agosto 

Aprendendo a descansar 

 Ele lhes disse: Vinde vós, aqui à parte a um lugar deserto 

e repousai um pouco. Marcos 6:31 

 Logo depois que Jesus instituiu as primeiras duplas missionárias da história do 

cristianismo, os discípulos foram e trabalharam. Saíram para falar de Jesus, para 

testemunhar de Sua missão, Sua vida, Seus milagres, Seus ensinamentos, Suas parábolas 

e como esse Jesus tinha lhes dado poder para expulsar os próprios demônios! Eles fizeram 

tudo isso e a Bíblia mesmo confirma tudo em Marcos 6:13 

 O barulho espiritual que os discípulos fizeram foi tão grande, a revolução na vida 

dos curados e a vida abundante que a verdade levou para aquelas pessoas foi tão 

maravilhosa que até o rei Herodes, sim o mesmo Herodes que mandou degolar João 

Batista, chegou a duvidar se ele realmente tinha morrido e ressuscitado. 

 Os discípulos voltaram empolgados e a Bíblia não fala de quantos dias eles 

ficaram longe de Jesus, mas Jesus em Sua eterna sabedoria os tiraria do meio das 

ocupações, inclusive as missionárias, os levaria para um lugar deserto e os ensinaria a 

desligar, a desconectar e a descansar. 

 Adolescentes cristãos e não cristãos e especialmente aqueles que não trabalham, 

mas tem acesso à internet e ficam de 8 a 10 horas na frente de um computador, vendo, 

ouvindo, lendo e navegando por páginas onde o pecado e o prazer se encontram. O grande 

objetivo de quem criou a página foi alcançado e hoje vemos adolescentes com mentes tão 

novas totalmente desgastadas pelo excesso de pecado que ficará ali acumulado. 

 Com a mente em constante conexão com o mundo e as notícias, adolescentes 

modernos viraram zumbis, dormindo depois das 2h da manhã depois de se encharcarem 

no lamaçal do pecado. Sua mente tem que despertar às 6h, pois as aulas, a escola e o 

cursinho os esperam sem dó e piedade. Já parou para pensar a quem realmente interessa 

tanta conexão? Que empresas ganham dinheiro por cada clique que você dá no curtir do 

Face? Quando você descansa de verdade e repõe energias fundamentais para sua vida 

real? Aprendamos com Jesus a descansar e ter vida plena. 
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Cinco de Agosto 

Ovelhas sem Pastor 

 Jesus descendo do barco viu uma grande multidão, e teve 

compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm 

pastor. Marcos 6:34 

 Jesus Cristo e seus discípulos tinham muito trabalho diariamente. Pescar pessoas e 

alimentá-las com uma nova doutrina baseada no amor ao próximo e amor aos inimigos, era 

algo que só Jesus tinha e essa era Sua maior missão diária. 

 Além de pregar, Jesus tinha ainda o ministério da cura e quando Ele via multidões de 

pessoas ansiosas para ouvir Suas verdades, Marcos nos diz que Jesus tinha compaixão delas 

porque pareciam ovelhas em pastor. 

 Fico extremamente agradecido a Deus por poder compartilhar com você, adolescente 

de Deus, as verdades claras da Palavra de Deus e nela está escrito que o Senhor é o seu Pastor. 

O seu melhor pastor é o Senhor Jesus. 

 Quando você era criança seus pais fizeram, ou deveriam ter feito, esse papel de pastor 

de ovelhas. A grande maioria dos adolescentes cristãos andam pelas igrejas cristãs e lá Deus 

providenciou líderes voluntários ou pastores humanos que te conduziram ao maior de todos 

os pastores que é o Senhor Jesus. 

 Quem sabe lá pelos seus 12 ou 13 anos o Espírito Santo de Deus falou de tal forma 

ao seu coração  que você resolveu estudar a Bíblia, resolveu entrar num tanque batismal, 

resolveu abdicar de uma futura vida marcada por pecado e desta forma deu um testemunho 

público que você agora pertencia ao redil do Senhor Jesus. 

 Quando você saiu das águas batismais saiu de lá com uma grande certeza no seu 

coração: agora Jesus Cristo era o seu pastor. Agora você iria segui-lO, amá-lO, iria conversar 

com Ele diariamente e iria torná-lO, além de Salvador, o seu Senhor por toda a sua vida. 

 Você que é um adolescente cristão não está perdido neste mundo de pecado. Você 

tem ampla convicção que veio de Deus, vive por Ele e que Ele virá para te buscar e te levar 

para ser eterno como Ele é por toda a eternidade. Jesus é o seu pastor. Você está sendo 

conduzido por Ele. Você faz parte do Seu rebanho e isso lhe basta.  
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Seis de Agosto 

Multiplicando Bênçãos 

 Tomando Ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao 

céu e os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos para 

que os distribuíssem. Ele também repartiu os dois peixes por todos.  

Marcos 6:41 

 Depois de sentir real compaixão pelas ovelhas sem pastor, Jesus começou a ensinar 

as boas novas do evangelho. Deve ter sido muito bom para os membros da igreja judaica ter 

Jesus como seu pregador e poder ver o Messias tão esperado, tão profetizado, ao vivo e a 

cores. O Mestre dos mestres, o Professor dos professores, o Rei dos reis, o Senhor dos 

senhores, logo ali na frente deles. Que privilégio único não tiveram nossos irmãos judeus do 

tempo de Jesus. 

 Nosso maravilhoso Jesus não só atendia aos anseios de suas almas, mas também 

cuidou das necessidades materiais e, a fome é uma necessidade primária a ser revolvida 

naquele momento. Jesus pede algo bem básico para seus discípulos que eles se virassem e 

dessem de comer a milhares de pessoas. Engraçado esse pedido não é mesmo? 

 Os discípulos tentaram, tentaram e tentaram e conseguiram trazer todo o fruto de seu 

trabalho e entregaram para Jesus cinco pães e dois peixes. Além do milagre que viria, uma 

verdade precisa ser dita: alguém resolver compartilhar o que tinha com o seu próximo. Essa 

pessoa ou essas pessoas abriram mão de comer o que tinham para tornar possível o milagre 

de Jesus. Essas pessoas com certeza aprenderam com Cristo a nova doutrina de amais uns aos 

outros e nesses corações convertidos, o egoísmo não faria mais morada. 

 O que você aprende para sua vida adolescente deste episódio tão conhecido da Palavra 

de Deus? Creio firmemente que o seu pouco nas mãos de Deus pode ser muito para ajudar 

alguém e, portanto, evite desperdiçar as bênçãos que Ele te dá.  Seja um multiplicador das 

bênçãos de Deus e ajude outros adolescentes em suas necessidades. Se você estuda em 

internatos cristãos, mobilize-se e também a outros para suprir necessidades básicas de outros 

alunos. Alguns alunos em colégios internos esperam outros alunos tomar banho para pegar o 

restinho de sabonete e usar para o seu banho. Talvez esse adolescente more no seu quarto e 

você não sabe. É hora de abençoar o seu adolescente mais próximo. Não acumule as bênçãos 

que o Senhor teu Deus lhe dá. 
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Sete de Agosto 

Pão, mão e tradição 

 E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as 

mãos impuras, isto é, por lavar, os repreenderam. Marcos 7:2 

 Jesus convivia diariamente com um grupo de líderes do judaísmo que sempre estavam 

dispostos a mudar o foco da mensagem de Jesus para suas antigas tradições. Numa dessas 

vezes que estavam juntos, eles pegaram no pé de alguns dos discípulos simplesmente porque 

alguns deles se esqueceram de lavar as mãos. 

 Jesus sempre teve muito jeito para lidar com pessoas, mas também, quando Ele 

precisava repreender ia direto ao ponto. Leia o que Jesus disse nos versos a seguir: “Bem 

profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os 

lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém me adoram, ensinando doutrinas 

que são preceitos de homens. Deixando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos 

homens, como o lavar dos jarros, dos copos e muitas coisas semelhantes a essas.” Marcos 

7:6-8. 

 É muito, mas muito importante mesmo que você adolescente do Senhor Jesus entenda 

esse ensinamento de Jesus. À medida que muitos cristãos que frequentam a sua igreja 

envelhecem, ao invés de se parecerem com Jesus e viverem seus ensinamentos como estão 

na Palavra de Deus, eles se apegam as suas tradições, muitas delas que nada tem a ver com o 

evangelho de Jesus ou a salvação. 

 Muitas dessas pessoas deram sua juventude em prol da causa de Deus e agora, um 

pouco desfocados do verdadeiro evangelho, eles querem impor suas normas, suas regras, seus 

regulamentos, seu estilo de vida para toda a igreja e geralmente tudo acaba em tradições de 

um pequeno grupo que ama o poder e não quer larga-lo. 

 Quando isso acontecer na sua vida adolescente, abra muito educadamente a sua Bíblia 

em Marcos 7 e mostre com a mesma educação o que Jesus Cristo pensava sobre a tradição 

dos homens e desta forma a Palavra de Deus falará por si mesma. 

 Não é fantástico aprender diariamente da melhor fonte de conhecimento deixada por 

Deus para toda a humanidade? A Palavra de Deus tem todas as ferramentas que irão capacitá-

lo para uma vida espiritual de alto nível. Basta fazer uso dela diariamente.  
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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 Agosto 

Filhos e Cachorros 

 Disse-lhe Jesus: Deixa primeiro saciar os filhos, pois não 

convém tomar pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mateus 7:26 

 Jesus saia para cumprir diariamente Sua missão e logicamente apareceram pessoas 

com os mais diversos tipos de problemas e necessidades.  Muitos de vocês adolescentes 

tem seus dramas e problemas de relacionamento entre pais e amigos e se você se 

deparasse com Jesus era normal que também quisesse a cura ou o alívio para seus 

problemas de timidez ou mesmo de relacionamento. 

 Uma mulher grega de origem fenícia levava um fardo insuportável dentro de sua 

própria casa, pois sua filha era uma escrava de Satanás e tudo que aquela mãe não judia 

queria era que sua filha fosse curada. 

 Jesus tinha uma missão especial, mensagens especiais, parábolas direcionadas 

para a nação judaica em primeiro plano e para o mundo todo em segundo plano e por isso 

Ele falou desta forma com a mulher. 

 O mais incrível dessa história é que aquela mulher não ficou ofendida por ter sido 

comparada com os cachorrinhos e ela até pegou carona nessa ilustração e demonstrou sua 

fé. No verso 28 ela diz ao Senhor: Sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem 

debaixo das mesas as migalhas dos filhos. E então Jesus por conta da atitude e da fé, cura 

a filha dessa mulher. 

 Fico extremamente agradecido ao Senhor por Ele ter mandado Seu Filho único 

para sair do céu, da glória, da santidade, do trono da adoração e vir a este mundo buscar 

os filhos e os “cachorros”. 

 Quando os judeus rejeitaram a Jesus, a oportunidade de fazer parte da família 

espiritual de Jesus nesta terra se abriu para todos e hoje me considero um filho e não mais 

um “cachorro” largado e desamparado neste mundo de pecado. 

 Que bom que Deus, através de Seu Filho, nos encontrou, veio em nossa busca e 

nos tornou seus filhos queridos. De “cachorrinhos” esperando migalhas a sermos 

alimentados diretamente do Pão que desceu do céu para nos salvar. Obrigado Senhor. 
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Nove de Agosto 

Fazendo bem feito 

 Admiravam-se sobremaneira, dizendo: Tudo faz bem. 

Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos 7:37 

 Jesus, ao contrário do que muitos possam pensar, não tinha uma vida tranquila e 

calma. Você adolescente que está lendo a Palavra de Deus diariamente sabe que Jesus 

fazia Seu ministério andando de um lado para outro, se deslocando com seus discípulos, 

pregando, curando, indo a Igreja, treinando os discípulos. Quantas vezes você já leu que 

Ele precisava se retirar para poder comer e descansar da lida diária? 

 No verso de hoje os próprios judeus que viam o que Jesus fazia diariamente 

fizeram a Ele o elogio que é o nosso verso de hoje. Muitos adolescentes cristãos poderiam 

seguir o exemplo de Jesus adotando este estilo de fazer as coisas de forma tal que outros 

digam que vocês fazem as coisas bem feitas. 

 Geralmente por trás de um banheiro lavado, uma louça de final de semana ou a 

limpeza de um jardim feita por adolescentes não há o empenho devido e quando os pais 

vão conferir o trabalho feito, tem sempre a janela do banheiro que foi esquecida, a pia 

que não ficou bem limpa e a grama que deixou a desejar. 

 Os pais ao invés de mandar você fazer tudo de novo para aprender a fazer bem 

feito, geralmente esperam você sair de casa e vão fazer do jeito deles e você nem sabe  se 

eles fizeram o que você deveria fazer. 

 Imagine que se para cada tarefa doméstica mal feita você tivesse que faze-la 

novamente por punição? Você aprenderia rapidamente e não traria encargos pesados para 

seus pais. É bom fazer bem feito, pois um dia você vai precisar ensinar alguém. 

 O exemplo que Jesus te deu hoje pode ser o início de uma revolução na sua vida. 

Imagine-se fazendo tudo bem feito como Jesus fazia. Sua vida iria melhorar e muito. A 

vida não é um eterno paraíso que você está vivendo hoje nos seus anos de adolescência e 

quando você partir para sua vida independente vai ver que fazer as coisas bem feitas vai 

fazer a diferença na sua moradia e no seu ambiente de trabalho. 

 Jesus fazia tudo bem feito. Um excelente exemplo para você e para mim.  
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Dez de Agosto 

Sem Sinal 

 Os fariseus saíram e começaram a discutir com Ele, 

pedindo, para o tentarem, um sinal do céu. Marcos 8:11 

 Os sinais são extremamente úteis na nossa vida e dificilmente se eles não existissem nossa 

já complicada vida seria muito pior. 

 Imagine-se você um adolescente cristão que passou de fevereiro a junho empenhadíssimo 

em estudar as matérias do ensino médio e do cursinho se dirigindo para o aeroporto de sua cidade 

para curtir merecidas férias no Caribe. Tão logo vocês saem da garagem de sua casa, descobrem 

que não existe mais sinal de trânsito em nenhuma rua. Seu pai, um excelente motorista que 

normalmente levaria 45 minutos para ir ao aeroporto, chega lá em quatro horas, pois a cidade 

virou um caos, isso o atrasou e tudo aconteceu porque sua cidade ficou sem sinal.  

 Os fariseus, uma enorme seita judaica do tempo de Jesus, não se contentavam muito com 

a ideia de Jesus ser quem Ele dizia que era. Era normal a atitude e postura dos fariseus, pois o 

nome Jesus era muito comum no judaísmo e outros falsos Jesus tinham vindo e não tinha feito 

nada do que a Bíblia tinha falado do que Ele faria. 

 No entanto quando se tratava do nosso Jesus, não havia do que duvidar. Os fariseus muito 

provavelmente viram o milagre da multiplicação de pães, eles viram a ressurreição de Lázaro, 

eles viram Jesus curar a mulher que tinha hemorragia há doze anos, eles viram o cego Bartimeu 

sendo curado, eles viram a água virar suco, eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, viram 

demônios invadindo o corpo de porcos e todos morrerem afogados. Eles viram estes e muitos 

outros sinais que sequer foram relatados na Bíblia. 

 Depois de presenciarem tudo o que este Jesus fazia, era de se esperar que os tais doutores 

da lei tivessem olhado os livros do Antigo Testamento e lá virem que tudo o que Jesus estava 

fazendo eram apenas cumprimento das profecias e seria muito simples eles acreditarem. 

 Mesmo com tantas evidências, este grupo de líderes pediu mais um sinal, mas Jesus não 

deu. Agradeço a Jesus por tudo o que Ele fez e porque podemos crer nEle pela fé. 
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Onze de Agosto 

Fermento de fariseus e de Herodes 

 Preveniu-os Jesus dizendo: Olhai, guardai-vos do 

fermento dos fariseus e de Herodes. Marcos 8:15 

 Creio que este é o único verso da Bíblia que tem o verbo prevenir e era Jesus quem 

estava prevenindo os discípulos quanto ao fermento ou doutrinas e ensinamentos dos líderes 

da igreja e de um governo humano onde Deus sequer é lembrado. 

 Para nos prevenir de aceitar os erros que os líderes de igreja e dos governos seculares 

tentam nos impor, basta apenas uma atitude nesta sua vida adolescente. Jesus foi bem claro 

ao dizer que Ele era o Caminho, Ele era a verdade, Ele era a Vida, e você adolescente do 

Senhor que cada dia anda com Ele precisa estuda sua lição da escola sabatina, precisa 

participar dos eventos espirituais que sua igreja e família promovem, e todas as oportunidades 

que você tiver para ampliar seu conhecimento da Palavra de Deus e do Deus da Palavra. 

 Durante os tranquilos anos da adolescência onde a grande maioria de vocês não 

precisa trabalhar para pagar contas (o que lhe consumiria no mínimo oito horas de trabalho, 

uma de almoço e duas de deslocamento), é normal que você queira curtir horas de navegação 

na internet, ir ao shopping, passear com amigos, lanchar fora, dormir muito mais que o 

necessário e sempre deixar seu território muito bagunçado. 

 É preciso te lembrar de que essa boa vida tem dia e hora para acabar e a data fatídica 

é o dia em que você colocar seus dois pés numa universidade e no outro dia colocar os 

mesmos dois pés num estágio. Pronto, agora sua vida boa não volta nunca mais. É muito 

importante que você incorpore já na adolescência o hábito de ler um capítulo diário da Bíblia, 

estudá-la, marcá-la com caneta vermelha, sublinhar sua lição bíblica, ler as boas meditações 

e os bons livros. Esse exercício de leitura de assuntos espirituais só irão agregar bons valores 

para sua vida futura. 

 Quando líderes de igreja e os governantes desse mundo mal quiserem te empurrar 

goela abaixo doutrinas e falsas verdades, você terá autoridade para dizer que nada disso está 

correto, que a Palavra de Deus não o autoriza a andar por caminhos onde Jesus não andou e 

que você vai permanecer fiel ao seu Deus e a Sua palavra. 
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Doze de Agosto 

O Oftalmologista divino 

 Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando 

que o tocasse. Marcos 8:22 

 Vamos continuar lendo mais alguns versículos: Ele tomou o cego pela mão, levou-o 

para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou:  Vês alguma 

coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: Vejo as pessoas como árvores que andam. 

Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele olhando firmemente, ficou estabelecido, e já 

via ao longe e distintamente a todos. 

 Milhões de seres humanos têm sérios problemas de visão e graças a sabedoria divina 

concedida ao ser humano, os óculos, as lentes e as cirurgias tem ajudado e muito os 

adolescentes, jovens, adultos e idosos que não tem visão perfeita. 

 Fico imaginando o quanto você adolescente tem que estudar, quanto seus pais tem de 

investir para que um dia você consiga se formar em oftalmologia. São seis anos de faculdade, 

creio que mais dois anos de especialização e uma enorme gestão financeira para que seus pais 

consigam pagar faculdade, livros e depois te encaminhar para a profissão. 

 Jesus Cristo curou um cego com cuspe e imposição de mãos. Quantos oftalmologistas 

gostariam de saber como foi que Ele curou um cego, pois até onde sei, nunca ouvi falar que 

nenhum oftalmologista tenha curado algum cego. A verdade é que Jesus tem algo que nós 

seres humanos não temos e isso se chama PODER. Com o Seu poder Ele não só curou cegos 

como também paralíticos, aleijados e outros doentes mais. 

 Você adolescente precisa cuidar muito bem do seu corpo na adolescência, pois 

geralmente suas atitudes intemperantes começam nesta idade e quando você chegar à 

juventude vai se arrepender amargamente de não ter feito exercício físico, ter desprezado a 

água, ter amado refrigerante, se apaixonado pela cafeína do café e do chocolate e seu corpo 

vai cobrar tudo isso na frente. 

 Você também deve cuidar muito bem de seus olhos físicos e de seus olhos espirituais 

para evitar ver e curtir o lixo do pecado que existe na internet e na mídia televisiva. Lembre-

se que Jesus nos disse que nossos olhos são a luz do corpo. 
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Treze de Agosto 

Mudando de lado muito fácil 

 Jesus, porém voltou-se e, olhando para os discípulos, 

repreendeu a Pedro e disse: para trás de mim Satanás. Não 

pensas nas coisas de Deus, mas sim de homens. Marcos 8:33 

 Jesus Cristo estava andando rumo às aldeias de Cesaréia junto com os Seus discípulos e 

Jesus pergunta para eles o que o povo pensava que Ele era. Então os discípulos falam o que o 

povo havia dito e Jesus, o filho de Deus vivo, acabou sendo confundido com João Batista, com o 

profeta Elias e com outros profetas. 

 Mas Jesus quis saber o que Seus discípulos pensavam a respeito dEle e enquanto os onze 

pensavam, Pedro não vacilou e afirmou que Jesus era o Cristo tão prometido e tão esperado. 

 A pergunta que faço a você adolescente de Deus é: você tem a mesma certeza que o 

discípulo Pedro? Jesus realmente é para você o Messias prometido pelos profetas? Você consegue 

reconhecer em Jesus seu melhor Amigo, seu Salvador, seu Senhor, seu Criador? Você que um dia 

entregou sua própria vida a Ele no dia do seu batismo, ainda o ama como nos primeiros dias de 

seu novo nascimento? Pedro não vacilou, pois ele tinha plena certeza de quem era Jesus. 

 Depois Jesus falou em linguagem profética e adiantou para Seus discípulos que Ele veio 

para morrer pelos pecadores, que iria ressuscitar no terceiro dia e iria ser rejeitado pela liderança 

pastoral do judaísmo. Tudo isso iria acontecer, pois já estava previsto no plano da redenção 

elaborado pela Trindade no início dos tempos, mas Pedro, tão inocente e sem saber nada a respeito 

do seu próprio futuro, sai em defesa de Cristo dizendo que nada daquilo iria realmente acontecer 

com Ele e desta forma vem o verso de hoje com Jesus repreendendo veementemente a Pedro. 

 Duas lições para você adolescente: não emita opinião se você não souber o que falar e 

evite de mudar de lado tão rápido como Pedro. Temos que estar dia a dia antenados com as coisas 

que dizem respeito à vontade de Deus na sua vida. Mantenha-se sempre do lado de Deus, pois é 

Dele que vem o poder para fazermos as coisas certas e emitirmos opiniões corretas. A Bíblia te 

ajudará nessa caminhada também. 
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Catorze de Agosto 

Um apelo em 16 PALAVRAS 

 Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome 

a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34 

 Bom dia adolescente do Senhor Jesus. Oro para que seu dia seja maravilhoso. Que 

as bênçãos celestes sejam derramadas sobre você e que seu dia comece com a certeza da 

maravilhosa salvação que Jesus efetuou na sua vida. 

 Se você contar direitinho vai encontrar dezesseis palavras que resumem o melhor 

apelo que Jesus faz a todos os que quiserem ser seus discípulos. 

 O maior e mais inalienável (se você não tem a menor ideia do que é inalienável, 

chegou a hora de pegar o dicionário) direito outorgando por Deus a todo ser humano é o 

direito de escolha. Você adolescente de Deus um dia foi tocado em sua mente pela voz 

suave e majestosa do Espírito Santo e este maravilhoso ser da Trindade lhe convenceu 

que escolher Jesus como seu Salvador para perdão de seus pecados e como Senhor para 

dirigir seus passos para a Canaã celestial, era a melhor escolha que você poderia fazer na 

sua vida. 

 Se alguém quiser vir após mim. O pronome se mostra claramente que todas as 

pessoas podem ou não querer aceitar Jesus. Está implícito que Jesus não irá obrigar 

ninguém a segui-lO. Nem todos os seus amigos adolescentes serão cristãos. Seus amigos 

do mundão tem o direito de não querer Jesus, mas o melhor é que você que fez a escolha 

certa. 

 Negue-se a si mesmo é muito fácil de entender. Veja as escolhas de seus amigos 

não cristãos, veja a quantas anda a vida deles, muitas delas devastadas por drogas, 

bebidas, cigarro, orgias sexuais, intemperança e tudo isso aconteceu porque eles 

escolheram o caminho largo que leva a perdição. Eles não quiseram aceitar a Jesus. 

 Por outro lado, veja a sua vida. Veja as bênçãos que Deus tem derramado sobre 

você e sua família. Você se negou aos prazeres do pecado e está saudável, sem AIDS e 

sem doenças sexuais, sem estar internado numa clínica de drogados.  

Quanto ao Siga-me, você que é do Senhor já O segue há algum tempo. Feliz dia.. 
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Quinze de Julho 
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Diário de Bordo 
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     Quinze de Agosto 

Salvar ou perder a vida 

 Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem 

quiser perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, esse 

a salvará. Marcos 8:35 

 Logo depois do apelo que Jesus faz para sua vida adolescente no verso 34, Ele te dá um 

recado bem claro e definido e te mostra como será sua vida com Ele. 

 Com certeza você que já entregou sua vida ao Senhor Jesus sabe qual foi o fim da vida 

dos doze discípulos de Jesus. Eles foram oprimidos, açoitados e duramente perseguidos pelos 

imperadores romanos. Talvez o pior dos imperadores; o implacável Nero tinha prazer em 

perseguir os cristãos e jogá-los aos leões, leopardos e demais feras nos coliseus romanos. 

 Muitos, mas muitos adolescentes cristãos daquela época entenderam na prática o que o 

verso 35 de Marcos 8 significava. Eles sabiam o que era salvar a vida e negar a Cristo, ou perder 

a vida e seguir a Cristo. Fico apenas pensando quantos adolescentes entravam juntos nos coliseus 

com seus pais para serem devorados por leões e leopardos. Enquanto o massacre não começava 

eles cantavam e davam glórias ao nome do Senhor e agradeciam por poder sofrer em prol da causa 

do Rei Jesus.  

 Esses adolescentes do tempo da perseguição religiosa entregavam gentilmente suas vidas 

e entendiam plenamente tudo o que envolvia o viver por Cristo e também o morrer por Ele. 

 Você adolescente cristão moderno que vive em países que não tem perseguição religiosa 

não tem a menor ideia do que é salvar ou perder a própria vida por causa de Jesus, mas esta 

meditação de hoje te levou a pensar que se tudo voltasse a ser como no passado você estaria 

disposto a entregar, a perder ou salvar a sua vida em troca de sua fidelidade a Jesus e suas eternas 

verdades bíblicas? 

 Todos aqueles adolescentes cristãos que deram gentilmente sua vida em prol da causa do 

Senhor estão aguardando a manhã gloriosa da ressurreição quando finalmente Jesus os tirará da 

prisão da morte e lhes concederá a coroa da vida eterna, pois este é o presente que a Trindade dará 

a todo adolescente que se mantiver nos caminhos do Senhor. Não se afaste nunca do seu Líder 

Jesus. Seu presente já está te esperando. 
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Dezesseis de Agosto 

Vergonha de Jesus? 

 Qualquer que neste geração adúltera e pecadora, se 

envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho 

do homem, se envergonhará dele, quando vier na glória de seu 

Pai com os santos anjos. Marcos 8:38 

 Se existe alguém que fala claro e diz ao seu coração adolescente como deve se 

comportar em relação ao que Ele espera de você, esse alguém é Jesus Cristo. 

 Não tem enrolação nas palavras de nosso amado Salvador, não tem outras 

intenções, não tem “não era bem assim o que Ele queria dizer” e muito menos histórias 

mentirosas. Ele é claro, preciso, objetivo e direto. Leia de novo o verso de hoje e pense 

ou lembre as vezes que você na sua adolescência, frequentando a escola de sua igreja, na 

escola pública, no cursinho, no trabalho, no estágio ou no meio de uma festa com muitos 

parentes não cristãos, teve vergonha de se posicionar como um seguidor de Jesus. 

 Talvez sua vergonha esteja ligada à comida que você comeu que com certeza não 

faria parte do cardápio de Jesus, talvez aquelas bebidas com álcool que você bebeu 

escondido dos seus pais e que com certeza Jesus também não beberia. Quem sabe você 

envergonhou ou ainda envergonha a Jesus quando passa o culto todo no seu celular e não 

dando a menor bola para a mensagem que vem do trono da graça especialmente para você. 

 A grande maioria da raça adolescente cristã abortou a ideia de levar a Palavra de 

Deus para suas igrejas, com medo de ser encontrado por um amigo não cristão e ele tirar 

com a sua cara. Talvez você nunca tenha confessado que é um cristão no seu ambiente 

escolar e é exatamente por isso que você não utiliza mais a Bíblia. 

 Para muitos adolescentes cristãos falar que é de Jesus e que curte uma vida bem 

diferente da maioria é motivo de vergonha. De que lado você realmente está? Jesus foi 

mais uma vez bem claro quando diz que: Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é 

por mim é contra mim. Com Jesus não existe adolescente em cima do muro. Ou você vai 

para um lado ou vai para o outro. Você entendeu o que o verso de hoje diz para o seu 

coração adolescente? Você tem vergonha de Jesus? Até quando isso continua. 
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Dezessete de Agosto 

Escravo das Trevas 

Este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, 

range os dentes e vai definhando. Marcos 9:18 

 Jesus continua andando, pregando, capacitando os discípulos, uma parábola aqui, 

outra parábola ali, um sermão do monte inteiro e na maior parte de Seu ministério Jesus 

curava as pessoas. Lógico que Ele dormia, descansava e também tinha vida social. 

 Em Marcos 9 lemos a história de um homem que trouxe seu filho endemoninhado, 

possesso por um espírito surdo e para você adolescente ter uma pálida ideia de como este 

filho de Deus sofria nas mãos do inimigo leia com muita calma o nosso verso de hoje e 

leve seus pensamentos como se você estivesse lá e presenciasse a cena. 

 Trouxeram então o menino a Jesus e novamente o espírito maligno o agitou e ele 

se revolvia e espumava. Jesus fica sabendo que desde a infância o maioral dos inimigos 

do Senhor o molestava. O pai do garoto ainda disse que o espírito do demônio lançava 

seu filho ora no fogo e ora na água. E isso tudo desde a infância. Que tragédia! 

 No verso 22 o pai ousou desafiar a Jesus e faz um pedido, mas a palavrinha “mas” 

no início do pedido me deixou na dúvida se ele realmente acreditava que Jesus poderia 

curar seu filho. Veja: “Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-

nos.” Como assim se tu podes. Jesus pode. Ele tem o poder. Ele é o poder.  

 Essa é a história real de uma criança, um adolescente e um jovem dominado pelo 

poder das trevas. Um ser humano que era escravo, refém, prisioneiro do pior inimigo de 

Jesus Cristo. Quantos milhões de adolescentes cristãos saem anualmente dos braços do 

Pai para se aventurar no território do inimigo. Estes adolescentes no afã de conhecer 

novos adolescentes ou mesmo de partir para um namoro com uma menina ou garoto que 

não é de Deus, acabam se relacionando diretamente com os poderes das trevas. 

 Quantos adolescentes cristãos navegam horas pelas lamacentas páginas 

pornográficas da internet e isso nada mais é do que se aventurar no território do inimigo. 

Está na sua mão o direito de escolher ser de Jesus ou ser do inimigo. Você escolhe. Você 

decide. Só lembre-se de que tudo o que você plantar, você vai colher. 
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Dezoito de Agosto 

O poder da fé 

 Disse-lhe Jesus: Se tu podes? Tudo é possível ao que crê. 

Marcos 9:23 

 Como Jesus Cristo pode libertar adolescentes que estão deliberadamente vivendo no 

terreno do inimigo?  

 Sempre acreditei, sempre preguei, sempre reconheci que o maior poder que Deus deu 

ao homem foi o direito de escolha. Para mim nada supera o direito e o poder de escolher viver 

a vida que eu quero viver. Deus além de me dar esse direito, Ele respeita esse direito e Ele 

também me alertou na Sua Palavra que tudo o que o homem plantar, ele vai colher.  

 Deus me deu o tal do livre arbítrio ou liberdade de escolha e esse poder que nos vem 

de escolher Deus para nossa vida, de escolher Seu reino, a Sua presença, o Seu louvor, a Sua 

adoração, fez e faz uma diferença enorme na minha vida e também fará uma diferença 

impactante na sua vida de adolescente de Deus. 

 Depois de ler Marcos 9 aprendi hoje com Jesus que existe um outro poder que também 

está à minha e sua disposição e este é o poder da fé. Para garantir que não foi ninguém menos 

que Jesus que disse isso, o discípulo Marcos escreveu o nosso verso de hoje falado pelo 

próprio Jesus. 

 Ali estava Jesus, ali estava um pai clamando por cura e um filho endemoninhado 

sofrendo nas mãos da legião do inimigo desde criança. No verso 24, logo depois da afirmação 

de Jesus, lemos: “Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha 

falta de fé”. 

 Agora que aquele desesperado pai acreditou e clamou por um poder que ele não tinha, 

Jesus Cristo pode expulsar o inimigo da vida daquele jovem e você adolescente pode imaginar 

todo o peso que saiu do corpo e da mente daquele rapaz. Não mais espumar, não mais ser 

jogado na água ou no fogo, não mais provocar pessoas na rua ou mesmo em sua casa. Não 

mais brigas em família, não mais brigas na escola. Ele agora tinha sido liberto por nada mais 

nada menos que o próprio Jesus. 

 Não é maravilhoso ter Jesus Cristo como aliado nessa sua vida nesta terra? 
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Dezenove de Agosto 

Casamento, Divórcio e Adultério 

 Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á 

à sua mulher e serão os dois, uma só carne. Portanto o que Deus 

ajuntou, não separe o homem. Marcos 10:7-9. 

 Jesus Cristo, o maior professor que a humanidade pode presenciar, tinha respostas 

muito simples e muito fáceis para os ditos grandes problemas que assolam os relacionamentos 

entre homens e mulheres:  o casamento, o divórcio e o adultério. 

 Creio que você, como ainda está na fase da adolescência, talvez não tenha se 

aventurado pelo mundo do namoro, mas isso não te impede de entender a posição bíblica e 

mais do que bíblica, a posição divina sobre estes assuntos que levam milhares de casais a 

verem seu casamento acabar num tribunal e decidida sua sorte por um juiz humano e falível. 

 Qual a definição de casamento dada pelo próprio Jesus Cristo? Nosso verso de hoje 

já te deu esta definição. Quando um homem e uma mulher deixam os seus pais e se unem nos 

laços sagrados do matrimonio, isso é casamento. Você leu bem claramente a definição de 

casamento dada por Jesus? Leia de novo e vai ver que lá está escrito homem e mulher. Foi 

Deus quem criou a família e, por conseguinte, o casamento. Já o ser humano pecaminoso 

criou a união homossexual e quer ter o direito de chamar isso de casamento. Humanamente 

falando isso que o homem criou pode até ser chamado de casamento, mas para Deus não é 

assim. 

 Deus abençoa o casamento e aborrece a união sexual, pois ela não é normal. Não foi 

planejada por Deus para ser assim. Leia a Bíblia diversas vezes e em nenhum versículo você 

adolescente do Senhor vai encontra a aprovação divina para este pecado ou qualquer outro. 

Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Se Deus convivesse ou aprovasse o pecado, 

teria cometido a maior injustiça que um pai poderia ter cometido com o seu filho. 

 Outro recado do verso: O que Deus ajuntou, não separe o homem. Pronto. Não existe 

aprovação divina para divórcio. E Jesus nos diz: “Ele respondeu: Quem desprezar sua mulher 

e casar com outra, adultera contra àquela” e a lei de Deus é bem clara ao dizer que o adultério 

é quebra de mandamento e portanto pecado. Simples Jesus não? 
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Vinte de Agosto 

Expulsando as crianças  

 Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os 

discípulos os repreendiam. Marcos 10:13 

 Ainda bem que esse verso não acaba aqui e esse incidente com os maiores 

presentes que os adultos podem receber de Deus não teve um fim trágico. Você que já é 

adolescente e deixou bem longe as fraldas da infância sabe a razão desse incidente acabar 

bem? É porque naquela disputa entre mães querendo as bênçãos de Jesus para os filhos e 

discípulos tentando afastar as crianças, existia Jesus intermediando tudo e ensinando os 

seus discípulos que nunca, mas nunca deveriam impedir uma criança de ir até Ele. 

 “Jesus, porém vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir à mim as 

criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo 

que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. 

E tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoou.” Marcos 10: 14-16 

 Se existe uma coisa bem normal na vida de todo adolescente é ele esquecer muito 

rapidamente que também já foi criança. É muito normal na adolescência ficar bem longe 

das crianças, pois muitas lembranças ruins da infância lhe vêm logo a mente e preferem 

curtir amigos e internet que se envolver com crianças. 

 Agora é fundamental que ao crescer, se tornar um jovem, você não seja o mesmo 

empecilho da vida das crianças como foram os discípulos naquele momento. Na tentativa 

de aliviar o trabalho de Jesus, eles acabaram sendo o maior obstáculo para que elas fossem 

até o Mestre. 

 Enquanto ainda na adolescência seja um servo de Deus que sempre abre as portas 

para as crianças. Seja um adolescente cristão genuíno, vibrante, curta cada fase de sua 

vida com equilíbrio, mas não seja você o entrave na vida das crianças de sua igreja que 

estão vindo logo atrás de você. Nunca, mas nunca as impeça de irem até Jesus.  Este foi 

um conselho para os discípulos e cai bem para você também. 

 Apoie sempre que possível o ministério com crianças, pois muita gente te apoiou 

quando você passou por lá. Faça sua parte e facilite o reino de Deus para esses pequeninos. 
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Vinte e Um de Agosto 

Confiando nas coisas erradas 

 Então Jesus, olhando ao seu redor disse aos discípulos: 

quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm 

riquezas! Marcos 10:23 

 Agora é a vez de Marcos nos contar à conversa que Jesus teve com o jovem rico e se na 

juventude ele era  rico, muito provavelmente na adolescência ele também havia sido rico. Agora 

compare a sua vida de adolescente cristão que, na maioria das vezes vai de ônibus para o colégio, 

ou a pé para uma escola pública, ou mesmo de carona para sua escola particular, com aquele 

adolescente rico de sua sala de aula que tem todas as parafernálias eletrônicas que você sonha. 

 Depois de Jesus ter comentado com Seus discípulos o verso de hoje, imagine se Ele 

tivesse parado por aí? Como ficariam os adolescentes cristãos cujos pais batalharam duro, fizeram 

bons negócios na vida e conseguiram dar para seus filhos um excelente padrão de vida? Isso seria 

riqueza? Seria pecado viver bem? Será que todos fomos condenados a viver com salário mínimo 

para pode ir para o céu? Seria um erro viver nesta terra com conforto e qualidade de vida? 

 Vamos deixar que o próprio Jesus responda essa dúvida que povoa a cabeça de muitos 

adolescentes e muitos pais que estão se empenhando em dar o melhor para seus filhos: “Os 

discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão 

difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus.” 

 Conseguiu captar a palavra que faz toda a diferença nesse ensinamento básico de Jesus 

Cristo? A palavra é confiar. Confiar em riquezas materiais para a solução de todos os seus 

problemas é simplesmente deixar Deus em segundo plano e Deus não concorda que um filho Seu 

O deixe em segundo. 

 Colocar dinheiro e riquezas em primeiro lugar é acordar, entrar no site do seu banco, ver 

seu saldo, suas aplicações, ligar para a imobiliária e perguntar se seus inquilinos já depositaram 

seus aluguéis sem dar a menor bola para seu momento com Deus, sem pedir a orientação de Deus 

para o seu dia. É simplesmente viver para ganhar mais, acumular mais, juntar mais e negligenciar 

Deus e Sua obra em prol da humanidade. Quem confia em riquezas fatalmente estará fora do reino 

de Deus. 
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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 Agosto 

Dois Discípulos Desfocados 

 Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos 

assentemos, um na tua direita e outro na tua esquerda. Marcos 10:37 

 Um dos grandes privilégios de quem segue a Jesus é poder entregar a Ele todos os 

seus sonhos, planos e projetos e depois de entregarmos tudo a Ele, Jesus nos alivia dos 

fardos e pressões do nosso dia a dia, pois Ele com certeza fará o que for melhor para nossa 

vida. 

 Muitos de vocês adolescentes cristãos ainda não sabem direito porque estão 

seguindo a Jesus. Talvez o real motivo de estar nesse Caminho seja pura e simplesmente 

para agradar os seus pais, ou talvez pelos amigos que você conhece desde quando era 

criança nos departamentos infantis da mesma igreja, ou talvez você curta ir a Igreja pelas 

inúmeras atividades que ela proporciona para vocês. Mas a pergunta que não quer calar 

é: por que você adolescente do Senhor Jesus O segue de verdade? 

 Tiago e João andavam dia a dia com Jesus e não pense que a vida de Jesus e dos 

discípulos era melhor que a sua porque não era mesmo. Eles saiam juntos com o seu 

Líder, a pé, para pregar, curar, alimentar pessoas e Jesus sequer tinha um lugar certo para 

reclinar a cabeça. 

 Ser um discípulo do Mestre Jesus foi um privilégio concedido a apenas doze 

homens e eles suaram e muito a camisa para cumprir todas as exigências que a pregação 

do evangelho lhes impunha. 

 Ao andarem lado a lado com todos os outros dez discípulos em torno do Mestre 

eles viram na prática todas as necessidades que o ser humano tem. Eles com certeza 

passaram fome, sede, pegaram chuva, vento, poeira e fico pensando na hora que eles 

conseguiam um lugar para dormir literalmente deviam desmaiar e dormir. 

 Pensando que já tinha trabalhado bastante nessa terra em prol de Jesus, Tiago e 

João tentaram vislumbrar um futuro brilhante e confortável no reino que Jesus iria 

implantar e ao pedir o que pediram os dois perderam o foco do que representa seguir a 

Jesus de verdade e Jesus gentilmente disse aos dois que esse pedido não seria atendido. 
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Vinte e Três de Agosto 

Grandes são os servos 

 E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 

Marcos 10:44 

 Bom dia a você adolescente que se dignou a abrir a sua Bíblia, dobrar seus joelhos, 

louvar ao Senhor e ainda tirar um tempinho para prestigiar essa meditação. 

 Se existe algo que faz parte de nossa natureza pecaminosa de meros seres humanos é 

o desejo de supremacia. Você adolescente cristão e moderno que tem acesso à rede mundial 

de computadores, sabe de cor e salteado que a mídia televisiva planeja, pensa e estrutura 

entretenimentos para supervalorizar o ego de meros mortais que fazem seus programas e 

filmes. Esta mesma mídia que cria e transforma esses meros mortais, é a mesma que os 

chamam de celebridades. 

 No reality show mais famoso do Brasil, o apresentador, um conceituado jornalista 

chama um grupo de pecadores de “nossos mestres, nossos heróis, nossos gurus”. É realmente 

lamentável ver a que ponto chegou à mídia televisiva e tudo o que fazem para tornar meros 

pecadores em super-heróis supremos e perfeitos. É muito fácil constatar que o mundo sem o 

temor do Senhor vive um estilo de vida totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou; esta é 

apenas uma das razões pelas quais nunca perdi tempo com toda aquela encenação. 

 Enquanto o mundo, a mídia, o cinema, o teatro e os próprios jornalistas se esforçam  

bastante para valorizar meros pecadores, no reino de Deus, da qual eu e você fazemos parte, 

o conceito é totalmente o inverso. Se nós quisermos ser alguém para Deus e para o Seu reino, 

nosso lugar é no banco dos servos. 

 Quando você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, o desejo de supremacia 

morreu. Agora Jesus é o centro de sua vida e seu maior prazer será servi-lo e amá-lo. Para 

Jesus Deus Pai e Deus Espírito é quem devem receber toda a honra e toda a glória.  Louvado 

seja o nome do Senhor e não o nome de pecadores mortais e falidos. 

 Nossa vida de serviço tem que glorificar a Trindade Santa e quanto menos nosso nome 

for falado, valorizado ou destacado, melhor para o nosso ego e nossa salvação. Que possamos 

aprender a andar na presença da Trindade de modo simples e humilde como cabe aos servos. 

Deus é nosso Rei. A Ele a honra, a glória e a perfeita adoração. 
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Vinte e Quatro de Agosto 

A Persistência de Bartimeu 

 Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: 

Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10: 47. 

 Depois que Jesus te ensinou a ser um servo no reino de Deus, Ele te surpreende com 

mais uma mensagem fantástica no verso 45: “Pois o filho do homem não veio para ser servido, 

mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos”. 

 Esta mensagem serve para fechar o conceito de servo que você adolescente precisa 

ser ao longo de toda a sua vida com Jesus. Se o próprio Jesus não veio para ser servido, com 

certeza não é você que tentará ser mais do que Jesus. 

 Depois dessa aula sobre serviço, Jesus vai para a cidade de Jericó e apenas pelo fato 

de ser quem Ele era, fazer o que Ele fazia, Ele tinha a incrível habilidade de ter muita gente 

acompanhando o Seu ministério e muitos invejosos criticando também. Geralmente invejosos 

estão sempre criticando. Essa é a marca principal deles afinal. 

 Quando esse povo barulhento fala que Jesus estava na cidade, o cego Bartimeu clama 

o que é o nosso verso de hoje. Ele poderia apenas ter falado uma vez só e com certeza Jesus 

teria ouvido, mas Bartimeu tinha a virtude da persistência e quanto mais às pessoas 

mandavam ele se calar, mais ele clamava. E você conhece a história. Jesus Cristo para tudo 

teve compaixão desta pobre alma e o curou. 

 Aqui fica uma lição para sua vida adolescente. Você não é o cego que Bartimeu era, 

mas você pode não estar querendo ver seus pecados acariciados, talvez não queria ver as 

lindas verdades bíblicas que existem na Palavra de Deus para te ajudar a caminhar nessa 

Terra. 

 Por não conhecer você eu não tenho a menor ideia do seu clamor. Não consigo 

imaginar pelo que você em plena adolescência ora ao Senhor. Não tenho como saber que 

motivo te leva diariamente ao altar da oração. Talvez você tenha perdido sua mãe ou seu pai 

para o inimigo. Talvez você mesmo esteja constantemente andando no território do inimigo. 

Talvez seu clamor seja por cura física ou cura espiritual. Apesar de não saber do seu clamor 

uma coisa sei: o pedido de misericórdia de Bartimeu ainda está a sua disposição. Que você 

possa fazer uso ilimitado desse pedido. Feliz dia. 
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Vinte e Cinco de Agosto 

Bendito o que vem em nome do Senhor 

 Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás, 

clamava: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. 

Marcos 11:9 

 O capítulo onze de Marcos merece que você adolescente tire um tempo para ler com 

calma, pois tem muita coisa acontecendo. Tem Jesus sentado num jumentinho, tem gente 

colocando suas vestes e ramos de árvores no chão para Jesus pisar, tem Jesus indo para o 

templo e derrubando mesas e cadeiras de cambistas, tem Jesus com fome e amaldiçoando a 

figueira, tem escribas e fariseus tentando desmoralizar Jesus mais uma vez. 

 Achei muito interessante o que as pessoas que abriram o caminho e as que vieram 

atrás de Jesus falaram Dele e o nosso verso de hoje é o reconhecimento de Jesus vindo da 

parte de Deus. 

 Podemos pegar um gancho neste verso para levar algo para o seu dia a dia de 

adolescente cristão. Quando você e seus amigos cristãos estiverem indo para a Igreja, indo 

para ao ensaio do coral ou da banda, para uma reunião semanal de pequeno grupo, para uma 

visita missionária num hospital, asilo ou orfanato, ou em qualquer outra atividade de cunho 

espiritual que envolva serviço desinteressado de amor em prol de seu próximo, lembre-se de 

orar antes e pedir que você e seus amigos abençoados possam ir em nome do Senhor Jesus. 

 Creio firmemente que você como adolescente do Senhor Jesus é uma testemunha 

eloquente do que Jesus tem feito na sua vida. Esse pedido e oração pode lhe servir quando 

você for ao cursinho, ao estágio, ao colégio, ao seu trabalho, a faculdade e ao estar envolvido 

nestes ambientes diversificados, você será a luz que Jesus precisa que você seja. 

 É realmente um privilégio ser uma testemunha viva em favor do nome do Senhor 

Jesus. É interessante ver que os adolescentes que não são ligados a Deus, não fazem a menor 

questão de mudar de lado. Eles não falam, não agradecem e não se posicionam a favor de 

Deus, pois eles não pertencem ao Senhor ainda. Então esta é a sua oportunidade de louvar e 

exaltar o nome do Senhor onde você estiver.  
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Vinte e Seis de Agosto 

 Comércio na Igreja 

 Ao chegarem em Jerusalém, Jesus entrou no templo e 

começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou 

as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendiam pombas.  

Marcos 11:15 

 Muitas pessoas não cristãs não tem o menor interesse em sequer pisar em algum momento 

de sua vida naquele ambiente que eles chamam de “igreja de crente”. Como adolescente do 

Senhor Jesus você sabe, com toda certeza, de que seus amigos que também são candidatos em 

potencial ao reino de Deus, irão aceitar convites para almoçar, jantar, lanchar ou mesmo ir a um 

parque contigo, mas pensarão dez vezes ou mais se você o convidar para ir à sua igreja. 

 Por que será que igreja não é o lugar favorito de bilhões de pessoas do nosso planeta? Por 

que muitos seres humanos nunca foram e nunca irão à uma igreja? O motivo é bem simples e é o 

mesmo que levou Jesus a expulsar os cambistas do templo de Jerusalém: o comércio das bênçãos 

religiosas. 

 Se você estudar a história da igreja cristã na idade média, verá que o perdão dos pecados 

que é um presente gratuito do Senhor Jesus ao se entregar na cruz para nos salvar, era vendido 

por dinheiro pela igreja dominante (indulgências).  

 Sugiro que um dia você assista um ou dois programas das igrejas ditas evangélicas que 

estão em nossa televisão. Posso apostar que de cada dez mensagens que serão pregadas, oito terão 

a ver com dinheiro, dízimos, ofertas, cheque, carro, casa e bênçãos materiais. Temos ouvido, com 

muita frequência, como pastores dessas igrejas que antes não tinham nem como ganhar o pão de 

cada dia, hoje tem helicópteros, carrões, mansões e iates. Eles ficam cada vez mais ricos e suas 

inocentes ovelhas ficando mais pobres e o que é mais engraçado é que fazem tudo em nome do 

Senhor, mas não vivem a vida humilde que o Senhor Jesus viveu nessa terra. 

 Nesses programas você irá ver um ou dois louvores, um comentário sobre uma passagem 

bíblica qualquer e todo o resto do programa focado em testemunhos de pessoas que ficaram ricas 

depois que entraram para a dita igreja. O evangelho acabou virando um grande comércio e Jesus 

já expulsou esses cambistas há muito tempo atrás. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
8 

 

Vinte e Sete de Agosto 

A história se repete 

 Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. 

Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Marcos 12:7 

 Jesus tinha a incrível habilidade de ensinar Seus ouvintes por parábolas e essa foi 

tão clara, tão direta, com endereço tão certo que os próprios líderes da igreja judaica 

reconheceram isso.  Veja o verso 12: “Então procuravam prendê-lo, porque entendiam 

que contra eles proferira esta parábola. Mas temiam a multidão, de modo que deixando-

o se foram”. 

 Deus teve um plano especial para a nação judaica. Escolheu Abraão, Isaque, Jacó, 

as doze tribos, o santuário, os rituais, os símbolos, a Páscoa, os profetas, as profecias bem 

claras sobre o nascimento do Messias. Para culminar tudo e para honrar cada profecia que 

nasceu no coração de Deus, Ele mesmo, o Senhor Criador do Universo envia Seu Filho 

único para se tornar um judeu humano, mas os próprios judeus O rejeitaram. 

 Essa parábola tinha um alvo certo e eles entenderam mais uma vez que o próprio 

Jesus estava dando a eles, líderes, mais uma chance de O aceitarem, mas eles O rejeitaram. 

 O tempo passou e milhares de filhos de Deus de todas as épocas estão trocando os 

ensinamentos claros, límpidos e transparentes da fonte da sabedoria que é Jesus por 

ensinamentos e doutrinas de homens. Você que é um adolescente cristão e conhece as 

verdades cristalinas de Jesus Cristo não pode cair no erro de aceitar ensinos falsos de 

homens meramente mortais que substituam um claríssimo assim diz o Senhor da Palavra 

de Deus. 

 A Palavra de Deus diariamente lida e praticada na sua vida adolescente irá dar o 

rumo certo na sua vida e quando Jesus voltar, conforme Ele mesmo prometeu em sua 

Palavra, Ele irá te encontrar forte e fiel e seu presente será vida eterna com seu líder Jesus. 

 Os líderes judaicos tiveram várias oportunidades e rejeitaram Jesus como seu 

Líder e Salvador pessoal. E você adolescente? Já fez de Jesus seu melhor amigo? 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
9 

 

Vinte e Oito de agosto 

Separando as coisas 

 Então Jesus lhe disse: Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus 

o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Marcos 12:17 

 Estou escrevendo esta meditação em pleno julho do ano de 2013 e em junho deste 

mesmo ano a nação brasileira acompanhou estupefata a maior manifestação popular da 

história do país. Mais de um milhão de pessoas se mobilizou via rede social e foram todas 

para rua para protestar, originalmente na cidade de São Paulo, por conta de um aumento de 

R$ 0,20 no preço da passagem de ônibus na maior capital do Brasil. 

 Houve quebradeira, vandalismo, depredação, morte, polícia na rua e a base de tudo 

isso foi a insatisfação e o descontentamento com a forma com que os governantes têm usado 

recursos dos impostos servindo o povo de forma errada beneficiando os governos, 

governantes e poderosos que sempre rondam os governos. 

 Quando abrimos a Palavra de Deus vemos que o próprio Jesus foi colocado à prova 

quando o assunto era pagar ou sonegar impostos. 

 Jesus Cristo como o próprio verso de hoje mostra, está ensinando a você adolescente 

que quando chegar sua vez de trabalhar para alguém e receber por isso, você terá que pagar 

sua previdência que é um imposto que o governo arrecada e aplica para que você um dia se 

aposente e não precise trabalhar mais, terá que pagar imposto de renda que é um dinheiro que 

seu patrão desconta de seu pagamento e deposita no caixa do governo para que ele pague as 

contas dele. 

 A grande maioria dos adolescentes de Deus sabe da origem divina dos dízimos e das 

ofertas e desse seu pagamento também sairão os recursos que irão financiar, não mais os 

governos, e sim os pastores, obreiros assalariados e irá ajudar a manter as contas de sua igreja 

em dia.  

Enquanto milhões de pessoas saíram às ruas para questionar atitudes erradas de seus 

governantes, com Jesus aprendemos a não misturar as coisas: o que é de Deus tem de voltar 

para Deus, o vale transporte paga o transporte público e os impostos vão para os governantes. 

Cada um tem sua parte e cada um deve usar da melhor forma os seus recursos. Deus ira pedir 

contas de sua fidelidade. Não fique com nada do Senhor.  
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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 Agosto 

Confusão sobre ressurreição 

 Respondeu-lhes Jesus: Não errai vós em razão de não 

conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus? Marcos 12:24 

 Os saduceus eram líderes religiosos e, por conseguinte, estudiosos da Bíblia que 

na época de Jesus era só o velho testamento. Muitos deles sabiam de cor o velho 

testamento, mas a ressurreição não fazia parte das suas doutrinas e por isso eles 

terminantemente não acreditavam nela. Você pode comprovar o que estou escrevendo ao 

ler Marcos 12:18. 

 Para buscar o apoio de Jesus para sua doutrina eles vieram com uma história de 

sete irmãos que se casaram com a mesma mulher, só que um morreu e foi assim até o 

sétimo;  aí eles fizeram a pergunta que está no verso 23: “Na ressurreição, de qual eles 

seria sua mulher, visto que os sete as desposaram?” 

 No nosso verso de hoje Jesus joga por terra a forma como eles estavam querendo 

apoio e ainda os disse que eles não conheciam o que a Palavra de Deus diz a respeito. No 

verso 25 Jesus nos exemplifica o que acontecerá na ressurreição: Quando ressurgirem 

dentre os mortos nem casarão, nem se darão em casamento, serão como anjos do céu. 

 Para ficar mais claro para sua mente adolescente, Jesus quebra a teoria dos 

saduceus e diz claramente que haverá ressurreição. Ele mesmo foi o autor da ressurreição 

de Lázaro e da filha de Jairo e logicamente Jesus endossa a ressurreição. 

 A Palavra de Deus é muito clara sobre ressurreição de mortos.  Quando Jesus vier 

ao mundo pela segunda vez os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se os mortos irão 

ressuscitar então quer dizer que eles estão na terra e não no céu como muitos cristãos 

acreditam. Se eles estivessem vivos no céu, não haveria ressurreição não é verdade? 

 Após o milênio na nova Jerusalém, Jesus vem para implantar o Seu reino neste 

mundo e é quando acontece a ressurreição dos ímpios. Está tudo muito claro na Bíblia e 

mesmo assim milhares de pessoas que sequer abrem a Bíblia acreditam diferente. Muitas 

dessas pessoas acreditam no que seu pastor acredita sem nunca irem à Bíblia. Escolhas 

erradas. 
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Trinta de Agosto 

Quase no reino de Deus. 

 “Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-

lhe: Não estás longe do reino de Deus.  E já ninguém mais ousava 

perguntar-lhe nada”. Marcos 12:34 

 No meio daquela discussão sobre ressurreição outro estudioso e, ainda por cima 

um escritor manual das escrituras, resolveu perguntar para Jesus qual era o principal de 

todos os mandamentos. 

 Jesus não se contradiz. Jesus é coerente. Jesus vive o que prega e é o único que 

tem esse perfil. Jesus o próprio autor dos dez mandamentos não titubeou e deu a resposta 

que Marcos registrou nos versos 30 e 31: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 

coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O 

segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior 

que estes”. 

 O escriba elogiou a Jesus como se Ele precisasse disso; suas palavras em Marcos 

12:32 e 33, que você pode ler agora, mostra que Ele sabia que o amor é o resumo da Lei 

de Deus. Exatamente por saber que o amor é o princípio da Lei de Deus e falar sobre isso 

com Jesus, o próprio Jesus disse que ele não estava longe do reino de Deus. 

 Fico imaginando que vocês adolescentes tem muitos amigos com o mesmo perfil 

do escriba. Eles estão assentados ao seu lado no seu cursinho, no refeitório do internato, 

no próprio quarto do internato, mas estão lá sem o conhecimento pleno de quem é Jesus, 

quem Ele foi, o que Ele representa para a história da humanidade e também para a história 

de sua vida pessoal. 

 Sabe quem deveria falar de Jesus para este seu amigo, seu colega de quarto ou 

amigo de refeitório? Sim é você que já O conhece e pode muito bem falar o quanto sua 

vida com Ele tem sido maravilhosa, o quanto Ele pode aliviar o fardo que o pecado traz 

à sua vida diariamente. Você que conhece a Jesus pode falar de esperança, pois muito 

provavelmente esses seus amigos não sabem o que é viver com esperança. Cabe a você a 

missão de levar Jesus para seus amigos mais próximos. Grande missão a sua. Faça-a bem-

feita e com certeza vai ter o privilégio de ver seus amigos na eternidade. Bom dia. 
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Trinta e Um de Agosto 

Jesus e os escribas 

 E ao ensinar dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que 

gostam de andar com vestes talares e das saudações das 

praças. Marcos 12: 38. 

 Jesus Cristo sempre foi um mestre por excelência. Ele ensinava os discípulos, as 

multidões, os jovens, os nobres e os simples. Muitas vezes, como aconteceu no sermão da 

montanha, Jesus pregou Seu mais lindo sermão e Seu público atingiu milhares de homens, 

mulheres e crianças. Em outras oportunidades Seu público era constituído de uma só pessoa 

e com certeza você adolescente de DEUS lembra do encontro de Jesus com Nicodemos e com 

o jovem rico. 

 Jesus Cristo sempre tinha a mensagem certa para o público certo. Seus melhores e 

mais interessados ouvintes eram Seus discípulos. Jesus tinha um interesse todo especial nos 

discípulos, pois Ele iria passar três anos e meio com eles e seriam eles que teriam o mundo 

como seu campo de trabalho para semear a semente do evangelho. O grande trabalho 

incumbido aos discípulos era espalhara a melhor de todas as notícias: a notícia de que as 

profecias haviam se cumprido e que a salvação em Jesus estava disponível para todos os que 

cressem. 

 Como professor, mestre e fundador de uma nova religião e um novo estilo de vida, 

Jesus trazia mensagens que eram fáceis de serem entendidas pelos ouvintes, mas em várias 

oportunidades suas mensagens eram fortes e incisivas. Os ensinamentos de Jesus implicavam 

em mudanças de estilo de vida, em escolhas difíceis, em sair de cima do muro e isso mexia 

com a vida das pessoas. 

 Os judeus para quem Jesus pregou primeiro tinham seus líderes espirituais em alta 

conta. Eles respeitavam seus sacerdotes, seus líderes fariseus, seus líderes saduceus e seus 

líderes que escreviam a Palavra de Deus ou seja os escribas. Estes escribas tinha um jeito de 

agir que se ajustavam aos princípios do evangelho, das boas novas da salvação que Jesus 

pregava e foram precisos alguns alertas da parte de Jesus para ensinar o povo a enxergar. 

Jesus deixou bem claro na Sua Palavra que religião de aparência, de propaganda enganosa 

onde não se vive o que se prega não seria bem-vinda no reino que Ele estava implantando. 

Muito bom aprender diariamente com Jesus e os claros ensinos de Sua Palavra. A verdadeiro 

cristianismo acontece no seu coração ou seja na sua mente. 
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