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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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O segredo dos Adolescentes Felizes 

 

 

 Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus 

caminhos. Salmos 128:1 

 A Palavra de DEUS contém os mais puros e simples ensinamentos para o sucesso de sua 

vida adolescente. Nenhum outro livro neste planeta consegue te orientar, te ensinar a se 

relacionar com DEUS, sua família e seu próximo, te mostrar tantos detalhes sobre a história da 

humanidade como nenhum outro livro de história jamais contou e ainda te mostrar um futuro 

maravilhoso para quem aceitar JESUS CRISTO como seu Salvador e SENHOR. 

 Nosso verso de hoje nos diz que o homem ou a mulher que teme ao SENHOR e anda 

nos seus caminhos esse é verdadeiramente feliz. Se existe algo que o ser humano busca com 

todas as suas forças é a tal da felicidade. Você já parou para pensar que a felicidade pode ser 

tantas coisas diferentes para os diversos tipos de pessoas? Pense por um momento o que deixaria 

um adolescente que mora em pleno sertão nordestino, tendo que acordar diariamente como um 

sol abrasador na sua cabeça e quando ele olha para o céu de mais um dia, essa visão o desanima, 

pois a tão esperada chuva que lhe traria a felicidade não está sequer desenhada nas nuvens? 

 Já parou para pensar quantas pessoas, e isso inclui você adolescente, condiciona felicidade 

necessariamente com ter bens materiais? Você já viu seu pai e sua mãe falando que um carro ou 

um sofá novo lhes traria muita felicidade? Essa é uma realidade que também pega você. Quantos 

adolescentes seriam felizes se tivessem o último celular da Apple, outros seriam felizes usando 

roupas de marca que os adolescentes norte americanos usam em suas festas e alguns adolescentes 

que moram nos paupérrimos países da África ficariam felizes pelo privilégio de sentar numa 

lanchonete e tomar um simples refrigerante e comer um hambúrguer. 

 Nosso mundo materialista nos vende a ideia de que só seremos felizes se tivermos coisas. 

Essas neuroses de consumo começam na adolescência, te influenciam em toda a sua juventude 

e se você se permitir escravizar, você será um doente consumista tendo que quebrar todos os 

cartões de crédito, viver tomando remédio e isso se você ainda der sorte de sua família estar do 

seu lado, pois geralmente quando falta o dinheiro até os parentes próximos vão embora. 

 Quando você tiver um tempo, leia os quatro evangelhos e verá que JESUS CRISTO 

nunca nos ensinou que fidelidade depende de ter coisas. É interessante ver que o mundo venera 

por exemplo o ouro e nosso DEUS o utilizou para fazer as ruas da Nova Jerusalém. Conseguiu 

ver o contraste? O que o homem ama, DEUS colocou no chão para ser pisado. Isso te dá uma 

pálida ideia de quão diferentes são os valores de DEUS quando comparados aos nossos. No 

Sermão da Montanha, nosso líder JESUS nos dá exemplos de pessoas felizes e nenhuma delas 

tinha celular, dinheiro e carro do ano. Temer ao SENHOR e andar nos seus caminhos é o 

segredo dos adolescentes felizes.  

 

 

 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Dezembro 

Fora do Reino 

 Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de 

Deus como uma criança, não entrará nele. Lucas 18:17 

 Antes de Jesus Cristo falar o que você acabou de ler, alguns pais costumavam 

levar seus filhos para que Jesus os abençoasse, os tocasse, mas os discípulos repreendiam 

e impediam as crianças de irem até Jesus. Mas o próprio Jesus viu seus discípulos agindo 

dessa forma errada e no verso 16, o qual você conhece de cor, sabe o que Jesus falou: 

“Mas Jesus chamando-as para si disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, 

pois dos tais é o reino dos céus”. Depois dessa declaração fantástica, Ele reafirma o que 

falou com o verso de hoje. 

 Onze adolescentes de cada dez não gostam de ficar com as crianças, não sentam 

juntos em bancos de igreja que porventura tenham crianças e sequer gostam de lembrar o 

tempo em que foram crianças. A vida adolescente lhe trouxe tanta informação, tanta 

tecnologia e tantos amigos ou pretensos amigos que a cabeça dos adolescentes não 

encontra espaço para curtir as crianças. 

 Que virtudes Jesus vê nas crianças e em mais ninguém que as habilite a serem as 

principais herdeiras do reino de Deus? Por que Jesus não falou que se não nos tornássemos 

como adolescentes não entraríamos no reino dos céus ao invés das crianças? O que na 

minha vida de adolescente já está me afastando do reino de Deus?  

 Jesus não fala das virtudes das crianças, mas podemos comentar algumas delas: 

Para mim, as duas virtudes principais são a sinceridade e a incrível facilidade para perdoar 

e esquecer o que se passou. Se você que hoje é adolescente, daqui há alguns dias será 

jovem e quando menos perceber será um adulto, se esquecer de ser sincero e não praticar 

o perdão com facilidade, você irá sempre se lembrar das palavras de Jesus que o reino de 

Deus não pertence a você e sim a elas. 

 As crianças com toda a sua sinceridade, pureza e facilidade imensa de reatar 

amizades mesmo depois de alguma briga feita, são os candidatos perfeitos de Jesus para 

entrar no céu e curtir a eternidade na companhia dEle e de Seus anjos. Quando você 

adolescente pensar em cidadãos do reino dos céus, lembre-se sempre das crianças. 
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Dois de Dezembro 

Fora do Reino II 

 Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. 

Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro nos 

céus. Depois, vem e segue-me. Lucas 18:22 

 Jesus tinha acabado de falar aos que o ouviam sobre uma das categorias de pessoas que 

não vão herdar o reino dos céus, exatamente aquelas que não receberem o reino de Deus como 

uma criança. Tão logo ele acaba de falar, um jovem rico bajula Jesus e o chama de bom. Jesus 

rejeita a bajulação e diz só Deus é bom e desta forma tira de cima Dele uma tentativa de orgulho 

humano e vaidade, mas não deixa o jovem sem resposta. Perguntou se ele sabia os mandamentos. 

Segundo Mateus, Ele perguntou ao jovem se ele guardava os mandamentos. 

 Jesus mesmo menciona apenas alguns dos dez mandamentos que, logicamente, Ele 

conhecia muito bem por ser o próprio autor da lei. Esta mesma lei de Deus sempre existiu e foi a 

mesma que foi entregue a Moisés no monte Sinai, escrita em tábuas de pedra. 

 Foi Jesus Cristo que disse que para entrar no Seu reino é preciso guardar os Dez 

Mandamentos e estas palavras do próprio Filho de Deus é para mim o melhor argumento contra 

toda a tentativa dos falsos pastores e líderes religiosos que dizem às suas inocentes ovelhas, que 

não leem a Palavra de Deus, que a Lei de Deus foi abolida e não precisa mais ser observada. 

 O jovem rico disse a Jesus que ele guardava a lei de Deus e, logicamente se o dinheiro 

para ele era mais importante do que seguir o filho de Deus, então ele sempre viveu uma mentira, 

pois a lei de Deus é clara quando diz: Não terás outros deuses diante de mim. Para muitos o deus 

dinheiro fala muito alto. Para muitos adolescentes como você o celular virou um pequeno deus e 

muitos adolescentes cristãos ficam mais tempo no celular do que curtindo a presença maravilhosa 

de Deus em sua vida. 

 Ao se retirar triste por ser rico vemos mais um grupo de candidatos ficar fora do reino e 

são os ricos que amam mais o dinheiro que o Senhor. O jovem rico perde a eternidade por causa 

de dinheiro. O que te tirará do reino dos céus? Nada? Amém. 
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Três de Dezembro 

Dentro do Reino 

 Disse-lhes Ele: Em verdade vos digo que ninguém que tenha 

deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de 

Deus e não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro, a 

vida eterna. Lucas 18:29 e 30. 

 Depois do incidente com os discípulos que afastaram as crianças e com o jovem rico que 

era apaixonado pelo seu dinheiro, Jesus diz que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus 

e os discípulos perguntaram para Jesus quem poderia se salvar então. 

 Jesus disse que quem precisasse abandonar tudo que envolva casa e família teria com 

certeza um lugar no Seu reino. Muitos adolescentes que aceitaram a Jesus como seu Salvador e 

Senhor tem sérios problemas em serem aceitos por seus pais depois que eles tomaram essa 

decisão. Muitos pais principalmente ligados às demais religiões orientais proíbem 

terminantemente seus filhos de se tornarem cristãos e a desobediência é punida com expulsão 

eterna da família. O pai e a mãe já não mais os reconhecem como filho e não resta alternativa para 

eles que serem adotados na família de Deus na terra que é a igreja. 

 São para esses que deixam casa e família que muitas vezes são adotados por irmãos em 

Cristo que Jesus disse que sempre haverá um lugar no seu reino vindouro. Para aliviar o fardo 

deles na sua vida nesta terra, enquanto Jesus não volta, ele promete bênçãos materiais.  

 Eu não precisei sair da casa de meus pais por causa do evangelho, pois foram meus pais 

que me levaram a Jesus. Cabe aos pais a grande missão de abençoar os seus filhos e ao analisarmos 

o quanto nossos pais fizeram e ainda fazem por nós ficamos felizes ao saber que a melhor herança 

que eles nos deixaram foi Jesus. Se você adolescente está vivendo fora da casa de seus pais por 

causa de Jesus, pode ter a certeza absoluta falada pelo próprio Filho de Deus que se você 

permanecer fiel até o fim, o reino de Deus lhe estará garantido. 

 Jesus em momento nenhum te disse, prezado adolescente, que servi-Lo seria algo 

extremamente fácil e prazeroso. A vida cristã dá volta e temos que encarar os altos e baixos e 

permanecer do lado do Senhor. Esse é o melhor lado e Jesus nossa herança. 
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Quatro de Dezembro 

Tem misericórdia de mim 

 Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia 

de mim. Lucas 18:39 

 Depois de deixar a mensagem de conforto aos discípulos dizendo que eles eram 

participantes do reino de Deus, Jesus convida seus discípulos para iram à Jerusalém, pois 

era lá que se cumpririam as profecias a respeito de Sua crucificação, morte e ressureição 

ou seja, tudo os que os profetas bíblicos, especialmente Isaías havia predito. 

 Quando chegaram a Jericó uma multidão se aproxima de Jesus com certeza 

esperando e cobrando mais e mais milagres. Um cego estava mendigando e ouviu o 

barulho da multidão. Como os cegos não são surdos ele pergunta aos transeuntes o que 

era aquilo e ele ouve a maravilhosa boa nova de que era Jesus de Nazaré que estava 

passando. Tão logo ele ouve o maravilhoso nome de Jesus ele se enche de esperança e 

começa a clamar e a gritar por misericórdia. 

 O verso 39 de Lucas 18 mostra a reação dos egoístas ao clamor do cego: “Os que 

iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de 

Davi tem misericórdia de mim. O verso 40 mostra o milagre do amor em apenas duas 

palavras: Jesus parou. Parou para dar atenção, parou para dar carinho, parou para ouvir, 

parou para não ser mais um indiferente no meio da multidão egoísta. Jesus parou para 

amar. Parou para curar e no verso 42, Jesus disse que foi a fé dele que o havia salvado. 

 Duas lições importantes para sua vida adolescente. A primeira lição e pergunta 

que lhe faço é: você ainda na sua adolescência já clamou a Jesus Cristo por misericórdia? 

Tem você algum pecado extremamente acariciado que você luta para se libertar, sabe que 

Jesus tem poder para isso e mesmo assim você ainda não clamou por misericórdia?  Em 

suas orações do seu dia a dia já pediu ao Senhor que tivesse misericórdia de sua vida? Já 

clamou por libertação plena e Ele te ouviu? 

 A segunda lição é que o mesmo Jesus que parou para o cego de Jericó, também 

está disposto a parar por você. Jesus sempre estará disponível para parar por você. Ele 

para e te ouve. Ele para e te ama. Ele para e te cura. Ele para quando você para e conversa 

com Ele através da oração. Ele para e te aconselha. Seu Jesus é maravilhoso! 
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Cinco de Dezembro 

Zaqueu antes de Cristo 

 Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos 

cobradores de impostos e era rico. Lucas 19:2 

 Não conheço nenhum adolescente cristão que tenha passado sua infância 

frequentando igrejas evangélicas que não tenham ouvido mais do que uma vez a famosa 

história do baixinho Zaqueu. Com certeza você se lembra muito bem quando as 

professoras ou professores das crianças contavam essa história; eles levavam bonecos 

enormes e levavam também um bem pequeno. Eles sempre levavam uma árvore enorme, 

colocavam o pequeno Zaqueu em cima da árvore e alguns bonecos simbolizando Jesus e 

seus discípulos esperando Zaqueu descer da árvore para conduzi-los para sua casa. 

 A grande verdade dessa história é que um homem teve uma vontade incrível de 

conhecer Jesus e a sociedade judaica o odiava, pois cobrador de impostos era a pior 

profissão que um judeu poderia se dedicar. Geralmente a profissão de cobrador de 

impostos sempre está vinculada a propina que vem a ser um dinheiro cobrado por fora, 

sem recibo, sem nota fiscal e serviria para calar a boca do cobrador de impostos para não 

ver algumas irregularidades no comércio ou mesmo nas pessoas físicas dos cidadãos. 

 A Bíblia não diz se Zaqueu roubava, desviava, recebia por fora ou qualquer coisa 

nojenta dessa natureza, mas o encontro com o Rei do Universo, almoçando com ele em 

sua casa o deixou tão convertido ao seu novo mestre que o próprio Zaqueu nos brinda 

com o que ele falou no verso 8: “Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha 

eu dou aos pobres metade dos meus bens e se nalguma coisa eu defraudei alguém, o 

restituo quadruplicado”.  

 Zaqueu para mim representa todos os adolescentes que cresceram neste mundo de 

pecado sempre fazendo ou tentando sempre fazer a coisa errada até que chega o 

inesperado dia em que eles se encontram com Jesus. Zaqueu subiu e desceu de uma 

árvore, viu Jesus, o levou para sua casa, lhe deu de comer e fez sua confissão 

demonstrando verdadeiro arrependimento. Como Jesus reagiu? Não deixe de ler amanhã. 

Feliz dia para você com Cristo no comando de suas escolhas.  
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Seis de Dezembro 

Zaqueu depois de Cristo 

 Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque também 

este é filho de Abraão. Lucas 19:9 

 Esta foi a reação de Jesus Cristo diante da decisão histórica de Zaqueu. Ele afastou de vez 

seu amor pelo dinheiro, resolveu dar o que a maioria ama acumular e Jesus mostra que Ele ficou 

feliz com a mudança na vida de Zaqueu. 

 Quanto temos um real encontro com Cristo nossa vida muda. A sua vida adolescente 

também muda. Nos arrependemos de nossos pecados, servir ao Senhor vira um estilo maravilhoso 

de vida e apesar de continuarmos nos achando indignos, pecadores, imperfeitos, conseguimos não 

mais nos apaixonar pelo pecado e sim queremos distância dele. Não é tudo tão fácil, pois o velho 

homem e a velha mulher fazem parte da natureza carnal, mas com a força que Deus dá a vitória é 

possível. 

 Quando nos encontramos com Jesus aprendemos a amar mais. Amamos mais os nossos 

pais do jeito que eles são e não do jeito que queremos que eles sejam. Amamos desta forma 

também os nossos irmãos de sangue e também nossos parentes, mesmos os mais distantes. Amar 

nosso próximo passará a ser mais fácil, pois estamos exercitando em primeiro lugar dentro de 

nossa casa e esse amor provado e experimentado em casa acaba transbordando para o semelhante. 

 Quando nos encontramos com Jesus passamos a ter prazer na Sua companhia. Orar, ler 

ou estudar a Palavra de Deus para poder aprender mais de Jesus não é nada monótono e sim 

prazeroso. Ficar com Ele, com Sua Palavra, falar, chorar, comungar, pedir perdão, louvar, separar 

os primeiros momentos do dia para estar com Ele e poder fechar o dia em Sua companhia fará 

parte do nosso novo estilo de vida. 

 Prezado adolescente, a grande pergunta que te faço é: O que você precisou abandonar 

para seguir a Jesus? Você já entregou sua vida a Ele? Você já submeteu a Ele seus gostos, 

alimentação, prazeres, escolhas e suas músicas preferidas? Não tem como continuar igual depois 

do encontro com Jesus.  

 Jesus te ama e Ele não diz isso da boca para fora. Ele provou. Ele saiu do Céu para morrer 

para que você tenha vida eterna. Isso é amor genuíno. Deus seja louvado. 
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Sete de Dezembro 

Entrada Triunfal 

 Dizendo: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Paz no 

céu e gloria nas maiores alturas. Lucas 19:38 

 Está chovendo na cidade de Curitiba e agora começam a ribombar os trovões e os 

relâmpagos dão o ar de sua graça. Estou completamente abrigado no aconchego do meu 

lar agradecendo ao meu bom Pai do céu poder, com tanta paz, ler e aprender mais de Sua 

Palavra. 

 Quando o mundo pensou numa entrada triunfal, eles criaram a cerimônia do 

Oscar. Os homens enchem os salões com luzes e câmeras, decoram o anfiteatro com 

ornamentações caríssimas, estendem o lindo tapete vermelho que acabou virando um 

símbolo de status para atores e produtores de filmes e desenhos. 

 As atrizes gastam milhares de dólares para fazerem vestidos únicos e exclusivos, 

os homens também vestem ternos caríssimos e toda esta movimentação dura apenas 

algumas horas. A fama e o sucesso são extremamente passageiros e talvez quinze dias 

depois ninguém mais se lembrará do ator que ganhou o Oscar do melhor ator coadjuvante. 

 Jesus com toda a Sua simplicidade, sem pompa, sem tapete vermelho, sem 

vaidade, sem holofote, sem webcam, sem internet, sem mídia televisiva, nos deixa um 

exemplo fantástico. Ele está se dirigindo para Jerusalém e pede para os discípulos para 

emprestarem um jumentinho e ao chegar em Jerusalém as pessoas jogam parte de suas 

vestes no chão para Jesus passar. 

 As pessoas, e eu quero crer que principalmente aquelas que foram curadas por 

Jesus, não se contiveram e juntamente com outros discípulos louvaram ao Senhor em alta 

voz e exclamaram o que você leu no verso de hoje. 

 Jesus, o dono do Universo, poderia ter entrado em Jerusalém com cavalos 

poderosos, com anjos magníficos em poder, mas a pompa, o orgulho e a aparência não 

faziam parte do caráter de Jesus. Jesus era simples. Jesus era humilde e desta forma Ele 

deixava que o Pai fosse exaltado. O Rei do universo chega para morrer montado num 

jumentinho. Simplicidade! Foi isso que nós aprendemos com Jesus hoje. Feliz dia. 
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Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Primeira Semana 

Diário de Bordo 
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Oito de Dezembro 

Casa de Oração 

 Está escrito:  A minha casa será casa de oração, más vós 

a transformais num esconderijo de ladrões.  Lucas 19:46 

 Se existiu alguém que podia falar o que Ele queria este alguém era Jesus. Por ser 

a única pessoa neste planeta que vivia o que Ele pregava, Ele tinha algo que não vemos 

em quase ninguém mais: a autoridade. As autoridades humanas recebem seu poder para 

mandar e desmandar através de uma lei ou alguma norma jurídica, mas a maior parte para 

não dizermos a quase totalidade dos ditos poderosos tem duas leis: uma para ele e seus 

amigos e outras para o povo e seus inimigos. No tempo de Jesus a igreja, através do 

comércio de animais vendidos para sacrifício, tinha se tornado numa grande feira. Ir ao 

templo era certeza de que você iria ouvir barulho de animais diversos, burburinho de 

pessoas tentando ganhar descontos, moeda caindo e promoções diversas. 

 Fico apenas imaginando Jesus chegando ao templo para poder conversar com o 

seu Pai, tentando quem sabe cantar um lindo salmo de Davi, querendo dobrar seus joelhos 

para mais uma oração, quem sabe para pedir forças para enfrentar as tentações que viriam 

sobre si, e quando Ele chega lá, vê comerciantes preocupados exclusivamente com o 

preço do carneiro e da pombinha, se existiam animais em estoque para suprir a demando 

do dia, se a ração dos animais estava bem guardada e se não iria faltar água para os 

animais. 

 Muitas igrejas ditas evangélicas também estão vendendo água benzida por meros 

pastores humanos até pela internet. Você recebe o boleto, paga e depois a dita água chega 

na sua casa e muitos acreditam plenamente no poder dessa água. Várias igrejas hoje 

comercializam as bênçãos divinas e gratuitas desde que seus membros doem casas, joias, 

dinheiro e carros. Tudo vai para o famoso “Cofre do Senhor” que nada mais é que a conta 

corrente do dono da igreja. 

 Igrejas inteiras nascem diariamente com objetivos meramente comerciais e seu 

líder Jesus Cristo já te alertou sobre falsas igrejas e seus falsos pastores. Obrigado Senhor 

por nos deixar conselhos tão claros na Tua Palavra. Aprendamos com o Mestre. Ele sabe 

muito bem do que está falando. Ouça-O sempre. 
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Nove de Dezembro 

Pedras que falam 

 Respondeu-lhes Jesus: Digo-vos que se estes se calarem, as 

próprias pedras clamarão. Lucas 20:40 

 Depois que os discípulos e amigos de Jesus disseram no nosso verso de ontem, só para 

variar os líderes dos fariseus pedem para Jesus reprender os seus discípulos e mais do que depressa 

Jesus os responde com o verso de hoje. 

 Adolescentes de Deus são os que falam sobre Deus. Não podemos esperar que um 

adolescente do mundo, que ama as coisas e os prazeres mundanos testemunhem acerca de Deus, 

pois eles não conhecem a Deus. Foram criados por pais que também não conhecem a Deus e como 

eles poderiam conhecer se seus pais não os ensinaram? 

 A melhor forma de testemunhar é viver. Muitas vezes e creio que na maioria delas, nossas 

palavras soam vazias, pois nossas atitudes não estão em harmonia com nossas palavras. Se você 

adolescente tiver um excelente relacionamento diário com Deus e esse relacionamento começa 

logo depois de você despertar, você vai entender de verdade o que é testemunhar. Começar seu 

dia com oração, louvor e estudo da Palavra de Deus irá permitir que você saia de casa abençoado 

e para abençoar o seu próximo. 

 Seus pais e seus amigos sejam eles do cursinho, do colégio, do estágio ou do trabalho vão 

sentir como suas atitudes têm sido diferentes. Eles irão perguntar sobre sua vida e você vai poder 

falar como Jesus Cristo tem mudado seu viver. Isso é testemunho real. 

 Sua vida de testemunho não acontece só quando você distribui folhetos, visita asilos e 

orfanatos, ajuda alguém a comer ou a se vestir. Isso é testemunho, mas nem sempre você estará 

fazendo isso. Sua vida de testemunho acontece diariamente quando você se dispõe a ser uma 

bênção na vida de seus pais e irmãos. Depois de abençoar a sua família com o amor de Jesus em 

seu coração, esse amor de Deus transbordará além dos limites de sua casa e sairá para abençoar o 

seu patrão, o seu professor, seus amigos, seus colegas de estágio e de trabalho. Não perca a chance 

única de ser uma testemunha do Senhor Jesus em sua vida, lembrando sempre que testemunhar é 

acima de tudo viver. 

 Que o Senhor Jesus o capacite para ser uma testemunha fiel e verdadeira. 
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Dez de Dezembro 

Mulher de Fé 

 Viu também uma viúva pobre lançar ali duas pequenas 

moedas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais 

do que todos. Lucas 21:2 e 3 

 Jesus com certeza estava no templo e observava as pessoas lançando suas ofertas num 

compartimento específico para isso chamado de gazofiláceo. Jesus viu muitas pessoas doando 

suas ofertas e como Jesus sabe todas as coisas, sabia que todos davam do lhes sobrava e é normal 

que isso realmente seja assim. Damos oferta, pois temos sobra de recursos para investir na causa 

de Deus. 

 No meio de tantas pessoas abastadas, e nossos irmãos judeus eram em sua maioria 

realmente abençoados materialmente, surge uma viúva bem pobre, deposita duas pequenas 

moedas e sai de mansinho. Esta singela atitude que poderia passar despercebido dos olhos da 

maioria não passou assim tão fácil dos olhos de Jesus e esse incidente traz lições preciosas para 

nossa vida. 

 Ninguém em todo o ministério de Jesus doou para os cofres do Senhor mais do que essa 

viúva. É normal que se você na adolescência já estiver trabalhando, ao receber sua bolsa estágio, 

você separe seu dízimo e oferta e os leve para o tesouro do Senhor. Todos os cristãos que aceitam 

a doutrina dos dízimos e ofertas para financiar a obra de Deus nessa terra fazem isso. 

 Aquela viúva, porém, pegou todo a sua pensão e depositou tudo. Ninguém nunca deu 

mais do que ela proporcionalmente falando. A Bíblia não diz como ela se virou para pagar suas 

contas no final do mês e muito menos se ela tinha reserva para isso, mas a lição mais importante 

que fica é para ela confiar que o Senhor supriria suas necessidades. 

 Esta é a história real de uma mulher de fé. Uma mulher que deu tudo e saiu com a certeza 

de que o seu Deus cuidaria de seus próximos passos. Quantos cristãos são extremamente 

abençoados materialmente e suas ofertas não passam de duas moedinhas a cada sábado, domingo 

ou quarta feira. Como temos que aprender com essa pobre viúva, que amava mais a Deus que 

suas posses. Quantas bênçãos estão represadas nos cofres celestiais apenas esperando nosso bolso 

se converter também. Belas lições. 
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Onze de Dezembro 

Sinais do Fim I 

 Perguntaram-lhe: Mestre quando serão estas coisas? E que sinal 

haverá quando isto estiver para acontecer? Lucas 21:7 

 Feliz dia para todos os adolescentes que buscam o Senhor logo de manhã e encontram 

prazer em estar na presença do Rei do Universo. 

 Algumas pessoas estavam comentando sobre o templo de Jerusalém que estava 

ornamentado com pedras e presentes e Jesus surpreende a todos seus ouvintes dizendo que dias 

viriam que não se deixaria pedra sobre pedra do templo. Jesus Cristo sabia do futuro e por isso 

Ele falava com autoridade. 

 Dessa forma impactante, Jesus começa a relacionar vários sinais do fim dos tempos e o 

que para eles era um exercício de fé, pois nada havia acontecido ainda, para você adolescente de 

Deus do século 21 é uma prova concreta da veracidade das palavras de Jesus. O que para eles era 

fé para você virou certeza, pois a história está aí para comprovar as palavras de Jesus. 

 Vamos então estudar os sinais ditos pelo próprio Filho de Deus que não pode mentir. O 

primeiro sinal é: viriam muitas pessoas se dizendo ser Jesus. Você adolescente moderno com 

certeza já leu ou ouviu de diversas seitas onde pessoas incultas ou mesmo cultas seguem seus 

líderes espirituais que se auto denominam Jesus Cristo. O que para os ouvintes de Jesus era apenas 

fé, você pode comprovar isso hoje pela internet. Em Curitiba, existe uma igreja liderada por um 

tal de Inri Cristo. Um típico exemplo de líder falso cumprindo a profecia do verdadeiro e único 

Jesus. 

 O segundo sinal seriam as guerras e rumores de guerras, mas Jesus disse que isso iria 

acontecer, mas ainda não era o fim. Basta você assistir qualquer noticiário noturno e você irá 

comprovar mais este sinal do fim dos tempos. Diariamente a briga histórica entre judeus e 

muçulmanos está na mídia. Os repórteres de lá vivem dessa tragédia há muito tempo. Os milhares 

de tratados de paz que eles assinam num dia, não leva horas para ser quebrado e dessa forma mais 

uma vez os sinais da vinda do Filho do Homem se cumprem nos seus dias de adolescente do 

Senhor. 

 É muito importante você estar do lado de Deus nesse último grande conflito. 
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     Doze de Dezembro 

     Sinais do Fim II 

 Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários 

lugares e coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Lucas 21:11 

 Jesus continua descrevendo os sinais do fim dos tempos. Depois das guerras e 

batalhas chega a vez dos terríveis acidentes naturais: terremotos, fomes, pestes, coisas 

espantosas e grandes sinais nos céus. 

 A grande maioria dos adolescentes com quem convivo uma vez por mês nas 

minhas viagens missionárias tem acesso à internet e a mídia televisiva e com certeza você 

também ouviu a respeito de vários terremotos que tem abalado inúmeras cidades 

diariamente em nosso planeta. Entre o ano de 2000 até 2014 milhares de pequenos 

terremotos já aconteceram e até onde me lembro um terremoto muito forte deixou mais 

de cem mil desabrigados, além dos mortos, no país mais pobre das três Américas que é o 

Haiti. 

 É provavelmente que você um adolescente cristão que me honra com a leitura 

desta meditação nunca tenha sentido fome de verdade, mas a realidade da fome se faz 

presente na vida de milhões de pessoas e muitos adolescentes como você passam dias e 

dias esperando por alimentos entregues pela ONU em países em constante estado bélico 

como África e Oriente Médio. Enquanto a comida não chega, milhares e milhares deles 

morrem diariamente enquanto os seus governantes comem do bom e do melhor e ficam 

cada vez mais ricos. 

 Jesus não nos deixou claro o que seriam “coisas espantosas”, mas os sinais nos 

céus como a lua com cor de sangue, chuvas de meteoros em todo os Estados Unidos e o 

famoso dia em que o sol não brilhou, foram preditos por Jesus e a mídia escrita tem tudo 

confirmado para os que ainda duvidam. 

 Você como adolescente do Senhor Jesus nestes últimos dias da história desse 

mundo não pode ficar alheio aos sinais da volta de Jesus. Continue conectado com a 

Palavra de Deus, tome mais tempo para estudá-la, fique mais esperto com relação às 

grandes verdades contidas nela, vigie, ore, continue nos caminhos do Senhor, estimule 

seus pais a não abandonarem a Jesus e aguarde as bênçãos que o Senhor tem para você. 
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Treze de Dezembro 

Sinais do Fim III 

 Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos 

perseguirão entregando-vos às sinagogas e às prisões e 

conduzindo-vos à presença de reis e governantes por causa de 

meu nome. Lucas 21:12 

 Perseguição é uma palavra difícil de digerir, pois perseguição gerou provocação, 

sofrimento, privação e até a morte de todos os discípulos de Jesus. Muito provavelmente você 

adolescente de Deus pode estar pensando que não foi nada fácil a pregação do evangelho tão logo 

Jesus retornou ao céu. E você tem razão, pois Satanás planejou cada passo para erradicar as boas 

novas da salvação que Jesus tinha acabado de plantar. 

 Quando Jesus ressuscitou e venceu a morte provou para seu maior inimigo que ele estava 

eternamente derrotado. Ele era um perdido e todo o terço de anjos que ele conseguiu tirar do céu. 

Ao se ver eternamente perdido, Satanás não mediu esforços para promover uma ampla batalha 

para calar os discípulos de Jesus e ele conseguiu calar todos com mortes horríveis e mesmo João 

que morreu por morte natural ficou desertado na ilha de Patmos, longe de família e amigos. 

 Mas o que para o inimigo era considerado vitória, para Jesus era mais que vitória. O 

sangue dos mártires funcionava com fermento, pois cada vez mais o evangelho chegava aos 

pecadores e milhares de milhares, milhões de milhões resolveram entregar sua vida ao Senhor 

Jesus e foram alcançados pela Sua graça. 

 Jesus nunca disse aos seus discípulos que segui-Lo iria ser um mar de rosas e o novo 

verso de hoje te prova isso. Os discípulos aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz para os salvar e 

Jesus os preveniu do que lhes esperaria caso eles permanecessem fiéis até a morte.  

 Mas se nossa vida com Jesus não é mar de rosas como muitas igrejas pregam por aí, ela 

também não é uma vida ruim, muito pelo contrário, ela é uma vida abundante, sem drogas, sem 

pornografia, com as nossas necessidades primárias sendo providencialmente supridas pela 

Trindade Eterna. Enquanto estivermos nessa terra amaldiçoada pelo pecado e pelos pecadores 

teremos nossas lutas e provas, mas se permanecermos ao lado de Jesus nossa vida eterna estará 

garantida. Palavras de Jesus. 
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Quatorze de Dezembro 

Sinais do Fim IV 

 Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações 

ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. 

Lucas 21:25 

 Jesus parte para concluir sua profecia sobre os sinais do final dos tempos e ao mostrar 

profeticamente o que aconteceria no futuro, Ele fez questão de dizer que os sinais seriam visíveis 

e bem notórios. Todos poderiam ver. Todos poderiam presenciar. Eles estariam bem claros e não 

seriam vistos somente por pastores e líderes de algumas igrejas. Todos independente de cultura, 

cor de pele, dinheiro ou condição social poderão ver. Ninguém será enganado. 

 Nós cristãos sabemos a data correta do escurecimento sol, da lua que ficou vermelha como 

sangue e do famoso dia em que milhares de meteoros e estrela cadentes despencaram do céu e 

fizeram em espetáculo grandioso em uma das costas dos Estados Unidos da América. Milhões de 

pessoas presenciaram esse dia e a história guardou data e fotos. 

 Ao ler minha Bíblia hoje fiquei impressionado com o fato de que “as nações ficarão 

angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas.” Prezado adolescentes, este sinal está 

acontecendo no meu e no seu dia. Enquanto os sinais na lua e nas estrelas aconteceram pelos idos 

de 1700 até 1900, o bramido do mar e das ondas está acontecendo com muita frequência em 

nossos dias. Os tsunamis como são chamadas as ondas gigantescas chegaram como um sinal 

moderníssimo da volta de Jesus. O bramido do mar e o tamanho dessas ondas chegaram para 

mostrar que Jesus não estava mentindo e que Sua volta pode acontecer no momento que já está 

determinado a acontecer.  

 A Palavra de Deus te alerta que os últimos acontecimentos serão rápidos e a pergunta que 

te faço é: Você adolescente do Senhor Jesus está enxergando os sinais? Você sonha com a volta 

de Jesus? Sonha com um mundo sem doenças, sem morte, sem dor, sem lágrimas e sem pecado? 

Você sonha com o dia em que Jesus virá buscar seus filhos com milhões e milhões de anjos 

tocando trombetas, anunciando o resgate final dos fiéis? 

 Já se imaginou subindo nas nuvens dos céus tendo seu anjo como companhia? 
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ROBINSON HUGUENIN AMORIM 25 

 

Quinze de Dezembro 

Nosso Maior Sonho 

 Então verão o Filho do homem com poder e grande glória. 

Lucas 21:27 

 Todas as pessoas e principalmente os adolescentes de Deus precisam aprender a sonhar. 

Alguns sonham com poder, outros sonham com carros, muitos sonham com prêmios em dinheiro 

das loterias, adolescentes sonham com celulares de última geração e trabalhadores sonham com 

férias, feriados, aposentadoria e hotéis cinco estrelas. 

 Os sonhos quando bem definidos trazem as motivações corretas para sua vida. Eu tinha 

um sonho material e comecei a torna-lo real desde minha primeira remuneração financeira como 

estagiário e mês a mês, durante seis anos e meio, fui guardando recursos financeiros para adquirir 

minha casa própria. Consegui realizar meu sonho e hoje o lugar onde moro tem meu nome e de 

minha esposa na escritura. 

 Mas nada na sua vida adolescente deve ser mais importante do que sonhar em estar vivo 

para presenciar a volta de Jesus a esta terra para te levar com Ele para o céu. Esse é um sonho 

pelo qual vale a pena viver. Esse sonho merece todo o seu empenho pelo resto de sua vida. Vale 

a pena acreditar nele, pois foi Jesus quem te prometeu e Jesus não mente. Essa é a sua garantia. 

 Eu confio plenamente na promessa que Jesus nos fez onde Ele nos diz que não nos 

deixaria órfãos. Ele é o nosso Pai Celeste e se Ele disse que vem nos buscar não tem porque não 

acreditarmos em Suas promessas. Todas as profecias que Jesus fez se cumpriram até aqui. Ele 

não é como muitos profetas falsos que aparecem na televisão e na internet no final de cada ano 

para dizer muitas coisas obvias como por exemplo: vai cair um avião, uma celebridade vai morrer 

e outras conversinhas que não levam ninguém a lugar nenhum. Ninguém fica acompanhando 

profecias desses cidadãos, pois é uma perda de tempo enorme. 

 Confesso a você que oro para que Jesus volte nos meus dias. Oro para que eu seja 

totalmente transformado. Oro para que o pecado nunca mais faça parte da minha natureza. Oro 

para que o Senhor nos dê a vida eterna que Ele prometeu aos fiéis. Você adolescente de Deus, 

aguarda e apressa a volta do seu Salvador? Essa notícia de Sua volta lhe deixa empolgado e feliz? 

Não é bom saber que o pecado terá fim? 
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Dezesseis de Dezembro 

Olhai Para Cima 

 Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima 

e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. 

Lucas 21:28 

 Depois que Jesus disse os sinais de sua volta, Ele faz um pedido a todos os Seus filhos de 

que estarão vivos quando Ele chegar: Olhai para cima. 

 Adolescentes cristãos que hoje estudam para se formar e ter um nível superior, olhai para 

cima. Adolescentes cristãos que precisam trabalhar para sobreviver e não podem mais estudar: 

olhai para cima. Adolescentes cristãos que já estão estagiando e se capacitando para o mercado 

de trabalho, olhai para cima. Adolescentes cristãos que já estão namorando sério, mas ainda não 

tem sequer perspectiva de arranjar um trabalho, olhai para cima. 

 Adolescentes de Deus que já estão cursando uma faculdade e ouvindo as teorias e 

histórias ridículas e mentirosas sobre Deus, olhai para cima e vejam que Deus é Deus e não liguem 

para as mentiras dos poderosos dessa terra. Adolescentes de Deus que estão vendo seus amigos 

de colégio ou cursinho irem para as festas e a cada segunda feira eles chegam mais perdidos, mais 

desgastados para encarar sua nova semana, olhai para cima e agradeçam a Deus e a seus pais a 

vida abundante que você tem e eles não. 

 Jesus deixou bem claro os sinais de Sua volta e no verso de hoje, Ele só pede para você 

levantar a cabeça, pois a sua salvação virá. O preço que você paga para seguir a Cristo hoje é se 

abster do lixo do mundo e quem ganha saúde, inteligência e força é você. Daqui há alguns poucos 

anos pare para se comparar com os seus amigos adolescentes de hoje e você verá que sua vida é 

muito, mas muito melhor que a deles e tudo isso porque você escolheu olhar para cima e acreditar 

plenamente em Cristo Jesus. 

 Caminhe dia a dia com a certeza plena e abundante de que sua vida ao lado de Deus Pai, 

Deus Filho e Deus Espirito Santo é muito melhor que a vida que seus amigos que não conhecem 

a Jesus levam. Você não se drogou e nem se drogará, você não bebeu e não beberá, não transou 

antes de seu casamento e não transará. Você está fazendo escolhas corretas e a Trindade te 

recompensará. Continue olhado para cima. 
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Dezessete de Dezembro 

Palavras de Homem e Palavras de Deus 

 Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de 

passar. Lucas 21:33 

 Hoje orei para que você adolescente tenha um lindo e maravilhoso dia na companhia do 

Senhor Jesus. Que a presença constante do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e que o 

senso da presença de Deus seja uma bênção para o seu coração adolescente. 

 Fico especialmente agradecido a Deus por ter preservado de forma tão maravilhosa a Sua 

Palavra. O capítulo 21 de Lucas te trará grandes bênçãos e muito aprendizado para sua vida 

adolescente. 

 Todos nós vivemos num mundo moderno, corrido, informático e neurótico. Todos correm 

muitas vezes atrás de nada e tudo passa muito rápido. O tempo é implacável para com todos e 

você adolescente de Deus é uma testemunha ocular disso. Há praticamente uns dez anos atrás 

você dependia integralmente de seus pais para tudo. Hoje talvez você esteja já com dezesseis ou 

dezessete anos, talvez terminando o ensino médio dentro de um internato de sua igreja, morando 

bem distante de seus pais. 

 Podemos falar de muitas coisas passageiras e a moda é um bom exemplo dessa realidade. 

Os empresários que vivem de produzir e vender roupas mudam seus figurinos e produtos a cada 

quatro meses, pois a moda varia de acordo com as estações do ano e ninguém quer ficar usando 

roupas de estações erradas. 

 Outras coisas que também perdem valor muito rápido são computadores e celulares. Você 

compra o último lançamento, paga uma fortuna por ele para descobrir que as empresas já têm 

quatro novos modelos para lançar nos próximos quatro meses e agora seu pai terá que pagar o seu 

celular ao longo de dez meses em seu cartão de crédito. 

 Neste mundo louco, rápido e moderno, onde computadores, celulares e princípios morais 

perdem valor tão rápido, agradeço hoje de coração ao meu Deus por saber que Suas palavras e 

Suas promessas não hão de passar. Em Deus existe estabilidade. Em Deus existe eternidade. Em 

Deus os princípios e normas duram para sempre. Que bom saber que Deus não é passageiro. Que 

bom ter um Deus Eterno. 
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Dezoito de Dezembro 

Os Pecados do Tempo do Fim 

 Acautelai-vos por vós mesmos para que não aconteça que os 

vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e 

dos cuidados da vida e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma 

armadilha. Lucas 21:34 

 Nosso líder Jesus continua pregando, falando, anunciando e alertando a todos os que 

quiserem ouvir os sinais que antecederiam o seu retorno a esta Terra. Quando você adolescente 

de Deus investe um pouco de seu precioso tempo para ler e meditar, você pode se considerar 

advertido pelos ensinamentos de Jesus e caberá a você responder positivamente ao Seu chamado. 

 Seu coração adolescente precisa ser nutrido com a virtude da fidelidade. Ser fiel é sempre 

se manter do lado correto. Fidelidade a Deus implica em obedecer Sua lei que foi a única porção 

das Escrituras Sagradas escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Como adolescente 

do Senhor Jesus, você deve fidelidade a seus pais e no futuro você deverá fidelidade a sua 

namorada, sua noiva e sua futura esposa ou esposo. Jesus virá buscar pecadores que se 

mantiverem fieis a Sua Lei e aos diversos ensinamentos que Ele nos deixou enquanto esteve 

conosco. Além de seus maravilhosos conselhos sobre o estilo de vida do adolescente cristão, Ele 

também te alerta sobre os pecados e os excessivos cuidados nesta vida que poderão te afastar dos 

braços do Pai. 

 Geralmente as propagandas mais interessantes da televisão estão diretamente ligadas ao 

consumo de álcool. As propagandas de cigarro foram abolidas da televisão brasileira, mas as de 

cerveja e outras bebidas alcoólicas rolam soltas e as estatísticas provam claramente que o álcool 

mata muito, mas muito mais do que o cigarro. E fica a pergunta: Por que não tiram as propagandas 

de cerveja da mídia? A resposta é bem simples: o mundo não convertido ama o álcool, os 

governantes amam o álcool, pois os impostos altíssimos que vem do consumo do mesmo, trazem 

muito dinheiro para seus cofres, os bêbados vivem e se alimentam do álcool e somente quem tem 

parente alcoólatra sabe a desgraça que é conviver com o álcool dentro de uma família. 

 O comer em demasia é exatamente o pecado de glutonaria que fala Jesus e ansiedade com 

as coisas desta vida formam o trio dos pecados capitais neste tempo do fim. O recado de Jesus 

para seu coração adolescente já foi dado há dois mil anos atrás. 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 29 

 

Dezenove de Dezembro 

O Maior é o Menor 

 Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós 

seja o menor e quem governa seja como quem serve. Lucas 22:26 

 Logo depois que Jesus instituiu a Santa Ceia que seria o ritual cristão que substituiria a 

Páscoa, surgiu uma discussão entre os próprios discípulos sobre quem seria o maior entre eles e 

com certeza todos esperavam que Jesus dissesse o nome de pelo menos um deles. 

 Jesus surpreende eles e todos os adolescentes cristãos do planeta ao criar um novo método 

de avaliar pessoas: os maiores serão os menores. 

 Enquanto o mundo idolatra e admira os ricos, as celebridades, os poderosos, os mestres, 

os doutores, os jogadores de futebol e os influentes, Jesus descarta todos esses tipos de pessoas e 

diz que no reino Dele, o maior é quem serve. Quanto mais você adolescente de Deus estiver 

disposto a servir, mais seu conceito aumenta com o seu líder Jesus. Quanto menos disposto estiver 

você a aparecer pelos seus dons e virtudes, quanto mais você passar despercebido pelos seus 

méritos, pelo nome de sua família, ou mesmo pela sua condição social privilegiada, mais você 

cresce no conceito de Jesus. 

 A grande maioria da humanidade ama mandar e exercer poder e para os que não podem 

mandar só resta o caminho da obediência e submissão. Quanto mais disposto você estiver a servir 

ao seu Deus, aos seus pais, aos seus amigos, a sua igreja e a humanidade, mais você entenderá na 

prática as palavras de Jesus. 

 Leve para sua vida adolescente, jovem, adulta e madura esse grande ensinamento de 

Jesus: os grandes são os servos. O foco de Jesus é outro. Não tem nada a ver com o foco do 

mundo. No reino de Deus, e você faz parte dele, grande é quem serve. E você em plena 

adolescência tem tudo a sua disposição para ser esse grande que Jesus quer contar para terminar 

a pregação do evangelho nesta terra. 

 Os grandes são os servos. Somente no reino de Deus as pessoas são avaliadas dessa forma. 

Somente no reino de Deus, Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, se ajoelha e lava os pés 

dos discípulos. Jesus é totalmente coerente com o que Ele prega. Ninguém é maior do que Ele e 

Ele vira servo dos discípulos. Deus seja louvado. 
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Vinte de Dezembro 

Parte do Reino 

 Assim como meu Pai me confiou um reino eu o confio a vós. 

Lucas 22:29 

 Bom dia para você adolescente de Deus. É maravilhoso despertar com vida e saúde, 

procurar seu cantinho de oração no seu quarto ou quem sabe na sua sala e enquanto seus pais e 

irmãos dormem, você pode curtir um tempinho com Deus, louvando, orando e lendo a Palavra de 

Deus. Se você formar esse hábito vai sentir falta quando seu dia começa sem esse encontro pessoal 

com o seu Criador. 

 Depois de Jesus Cristo deixar bem claro aos seus discípulos que os grandes no reino de 

Deus são os servos, Ele faz essa promessa fantástica aos seus discípulos e com certeza creio que 

para todos os que O aceitam como seu Salvador e Senhor. 

 Enquanto estivermos nesse mundo de pecado, estaremos sujeitos a governantes humanos. 

O pecado que tantos estragos fez à humanidade, sempre rondou a cúpula do poder e a grande 

maioria das pessoas que se envolvem com política recebe uma pressão muito grande para se 

corromper. É praticamente impossível não entrar nesse meio sem se corromper. 

 Não sei se você em plena adolescência sabe dessa informação, mas quadrilhas inteiras de 

pessoas de mal caráter se filiam a partidos políticos. Esses partidos políticos por sua vez têm 

espaço gratuito e obrigatório na mídia televisiva para divulgar seus planos e projetos mirabolantes 

para salvar toda uma nação. O mais impressionante dessa história toda é que eles realmente se 

acham competentes para em quatro anos resolver problemas históricos que se acumulam no país 

ao longo de quinhentos anos. 

 Quando comparamos os países da Terra e seus governos com o reino que Deus já preparou 

para os salvos de todas as épocas, surge uma vontade de orar e orar diariamente para que Deus 

acelere seus divinos planos, envie Jesus Cristo para nos levar embora dessa terra. Para aqueles 

que não acreditarem nas promessas e profecias de Jesus só nos resta lamentar por sua 

incredulidade, pois os sinais estão gritando diariamente aos nossos ouvidos e todos são livres para 

crer ou não crer. 

 Obrigado Senhor por fazermos parte do Seu reino ainda invisível nessa terra e 

maravilhoso reino visível e futuro quando retornar para nos buscar. Vamos estar lá. 
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Vinte e Um de Dezembro 

Quando os Adolescentes Oram 

 Quando chegou ao lugar disse-lhes: orai para que não 

entreis em tentação. Lucas 22:40 

 Queria compartilhar com você adolescente de Deus, o privilégio que Deus me deu 

no início de Julho de 2014. Eu estava ministrando uma palestra sobre cultos familiares 

para professores de ministério da criança e do adolescente da Associação Central 

Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Curitiba, quando o professor Tiago 

me convidou para algo totalmente inusitado e inédito na minha carreira de servo de Deus: 

ser o pregador de uma semana de oração adolescente em sua igreja local. 

 Fui impressionado pelo Espírito Santo de Deus a abordar o tema “Livre Sou” sob 

os mais diversos aspectos. Na segunda-feira feira abordei o tema “liberdade para 

namorar”, na terça foi a vez de “liberdade para viver”, na quarta foi a vez de ‘liberdade 

para gastar e economizar” e na quinta-feira feira “liberdade para seguir a Jesus”. Nos 

outros dias de semana já tinha me comprometido com missões no Brasil e não pude fechar 

no sábado. 

 Foi maravilhoso ver a igreja lotada de adolescentes de outras denominações, 

inclusive que viram a propaganda no Face e resolveram simplesmente aparecer. Além 

disso, adolescentes de nossa igreja e do distrito apareceram e poucos lugares ficaram 

disponíveis ao longo das noites. 

 Foi maravilhoso louvar, orar, pregar, testemunhar, participar dos sorteios de 

brindes e ainda degustar um lanche maravilhoso no final de cada noite. Tudo foi muito 

moderno, tecnológico, especial, mas para mim nada superava a visão que tinha quando 

via quatrocentos adolescentes se ajoelhando para orar por si, pelos pais, pelos amigos e 

até pela namorada que ainda não tinham. 

 Quando você adolescente do Senhor Jesus entender que a oração é o caminho mais 

rápido para não cair em tentação, então você irá orar mais. Não faltam motivos para você 

orar: você pode e deve organizar numa folha de papel numerada de um até trinta, os nomes 

de seus amigos, pais, parentes, colegas de trabalho, escola, cursinho, estágio e do trabalho. 

Separe todos eles pelos trinta dias de cada mês e se dedique a orar ao longo do dia pelas 

pessoas que você escolheu. Sucesso na missão. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 Dezembro 

Quando Os Adolescentes Choram 

Então saiu dali e chorou amargamente. Lucas 22:62 

 Cresci ouvindo de muitos adultos, todos homens por sinal, de que “homem que é 

homem não chora” e descobri por experiência própria que esse ditado ou provérbio não é 

uma verdade incontestável. 

 Podemos chorar por muitos motivos e creio sinceramente que o melhor motivo é 

o choro motivado pela alegria. Lembro que minha filha primogênita chorou quando 

passou no vestibular e também quando recentemente aceitou o pedido de noivado de seu 

namorado. 

 Que adolescente não chorou de alegria não é verdade? Mas a vida também nos 

leva a chorar de tristeza. Quem ainda não perdeu o pai, a mãe ou algum parente muito 

chegado não sabe o que é chorar de verdade. 

 Jesus Cristo fala a Pedro que ele iria negá-lo por três vezes no mesmo dia e quando 

isto ocorreu, Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. 

 Existe um tipo de choro muito comum e ele tem o cheiro da falsidade. O nome 

deste choro é o choro do remorso e ele ocorre quando nos lembramos que fizemos algo 

de errado. Mas o choro do remorso tem uma distância muito grande do choro do 

arrependimento e foi este choro amargo que Pedro curtiu quando negou o seu Salvador. 

Este choro foi o início de um novo Pedro e ali ele entendeu de verdade quem era Jesus e 

o que Ele representava na sua vida. 

 Ao longo de muitos congressos de adolescentes pelo Brasil, já vi adolescentes 

chorarem quando o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e já vi muitos chorarem 

quando recebem cartas de seus pais em plena hora da carta missionária no sábado pela 

manhã. 

 Que você adolescente de Deus cresça com a ideia correta de que o choro é possível 

e você tem o direito de usar e abusar desse desabafo. Oro ao Deus Espírito Santo hoje 

para que Ele toque seu coração adolescente no sentido de você permanecer fiel a Deus. 

Se na caminhada precisares chorar não perca a oportunidade. 
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Vinte e Três de Dezembro 

Obrigado a Carregar a Cruz 

Quando o iam levando, constrangeram certo cireneu chamado 

Simão que vinha do campo e puserem a cruz às costas para que 

levasse após Jesus. Lucas 23:26 

 Jesus se encaminhava para o Seu sacrifício e depois de passar por Pilatos, Herodes e 

Pilatos de novo, depois de ter sido trocado por Barrabás, Ele se dirigiu para o Calvário, ou local 

da caveira, onde seria enfim crucificado. Antes de chegar no monte do Calvário aconteceu algo 

que aliviou um pouco o fardo pesado que Jesus carregava, pois os judeus obrigaram um homem 

chamado Simão a carregar a cruz de Cristo. 

 Interessante essa passagem, pois ela nos diz que eles constrangeram e quero crer que por 

mais que Simão tivesse dito não, que ele não tinha nada a ver com essa história, que ele tinha 

acabado de chegar do campo, ele não teve a menor opção e acabou levando a cruz de Cristo. Se 

ele não tivesse sido obrigado a fazer isso, a humanidade muito provavelmente nunca teria ouvido 

falar de Simão. 

 Fico pensando quantos adolescentes que se dizem cristãos agem como Simão, pois só 

estão indo às suas igrejas, só fazem sua devoção pessoal ou qualquer outra atividade religiosa por 

pura obrigação. Quantos adolescentes cristãos abandonariam totalmente Jesus Cristo se seus pais 

cristãos os liberasse dessa fé. 

 Para muitos adolescentes cristãos, Jesus é apenas uma cruz a ser carregada, um fardo a 

ser suportado, pois o seu coração não convertido está nos prazeres do pecado, nas festas e nas 

baladas, regadas a álcool, drogas e mulheres. Tenho visto que a grande maioria dos adolescentes 

que circulam nas igrejas não tem a menor intimidade com Deus e muito menos com Sua Palavra. 

 Prezado adolescente, faça o teste você mesmo. Pergunte na sua classe de escola sabatina 

ou escola dominical, quantos estudaram a lição ou tiveram tempo com Deus diariamente e você 

verá que os efetivamente interessados em Deus não ultrapassarão os dedos de uma de suas mãos. 

 Como está sendo sua vida com Jesus após a cruz? Você ainda O ama? Tem prazer em 

seguir seus passos? Jesus é real na sua vida? Você tem tempo para Ele? Jesus nunca te abandonou 

e nunca te abandonará. Curta diariamente sua companhia. 
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    Vinte e Quatro de Dezembro 

    O Rei Entre Criminosos 

 Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali 

crucificaram Jesus e com ele, os dois criminosos, um a direita e outro 

a esquerda. Lucas 23:33 

 Depois que Simão foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, Ele foi ao lugar da caveira e 

ali o Rei do universo, o Filho de Deus, o Comandante das hostes angelicais é crucificado entre 

dois criminosos. 

 Jesus não merceia o direito de morrer sozinho? Por que ficar no meio de dois criminosos? 

O que Jesus efetivamente fez de errado para compartilhar seus últimos momentos com bandidos? 

 No verso trinta e quatro desse mesmo capítulo, Jesus vendo tudo o que os judeus fizeram 

com Ele e sabendo de antemão que Satanás havia cegado à muitos, Ele em seu profundo amor 

por esses filhos perdidos, exclama: “Pai, perdoa-lhes por que não sabem o que fazem”. Somente 

o Filho de Deus poderia perdoar quem estava prendendo os seus pés e mãos na cruz com pregos. 

Que amor é esse que nem na eternidade iremos entender? 

 Se você adolescente continuar lendo vai ver que Jesus precisava morrer ao lado de dois 

bandidos para dar a oportunidade de salvação para um deles e foi exatamente o bandido que quis 

ser perdoado e aceito. O último pedido do criminoso foi feito a Jesus e ele pediu para que Jesus 

se lembrasse dele quando entrasse no Seu reino e Jesus prometeu que ele seria salvo. Agora você 

que é um adolescente de Deus entende por que Jesus morreu entre os criminosos? 

 Jesus em Sua misericórdia e bondade, segundos ou minutos antes de entregar a Deus Pai 

o folego de vida, garantiu a salvação de mais uma ovelha que havia abandonado o aprisco do 

Senhor. Jesus Cristo vive o pior momento de Sua vida nesta terra e mesmo antes de se entregar, 

Ele perdoa os judeus que escarneciam e zombavam Dele e salva o criminoso crucificado. 

 Você adolescente de Deus não precisa abandonar os caminhos do Senhor, curtir todos os 

prazeres e os venenos do pecado e voltar na pior hora de sua vida para os braços do Pai. Há espaço 

para uma vida abundante com Cristo ainda hoje. Acredite. 
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    Vinte e Cinco de Dezembro 

    Morre o Cordeiro de Deus 

 Jesus clamou com grande voz: Pai nas tuas mãos entrego 

o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Lucas 23:46 

 O médico Lucas, um dos quatro escritores do evangelho de Jesus Cristo, nos traz 

no verso de hoje a última oração e as últimas palavras de Jesus antes de morrer. 

 Quando nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden, quebrando a aliança 

que tinham feito com o seu Criador, foi preciso que um dos membros da Trindade divina 

se oferecesse para morrer por eles e por todos os pecadores que viessem depois deles. 

Agindo dessa forma os pecadores teriam garantido o retorno ao convívio com o Pai e a 

vida eterna. 

 Para que Adão e Eva não esquecessem jamais que Jesus Cristo viria um dia para 

resgatar todos os pecadores além deles mesmos, o próprio Deus sacrifica o primeiro 

cordeiro de Sua criação, tira a pele e cria as primeiras vestimentas para o jovem casal. 

 Ao escolher Abraão e seus descendentes como Seu povo exclusivo nesta Terra, 

Deus implanta o sacrifício do cordeiro que apontava para Seu filho Jesus que viria como 

judeu para entregar sua vida em prol de todos os pecadores, incluindo os próprios judeus. 

Ao longo dessa caminhada com Abraão e seus seguidores, Deus envia seus amigos 

profetas que falavam por Ele, e as profecias mostravam claramente que Jesus nasceriam 

em Belém, cresceria, exerceria Seu ministério e depois se ofereceria numa cruz para 

resgatar todos os pecadores que acreditassem nessa história.  

 Há mais de dois mil anos atrás Jesus Cristo morreu numa cruz e desta forma pagou 

o preço de sua salvação. Ele cumpriu plenamente o que foi prometido a Adão e Eva. 

Queria fazer um grande apelo ao seu coração adolescente que ainda não aceitou o 

sacrifício de Jesus para a remissão de seus pecados. O que você está esperando para dar 

esse passo? Pense no seu futuro sem Deus, sem Jesus Cristo, sem Espírito Santo e sem 

vida eterna. Em que pessoa desse país você pode confiar no lugar de Jesus? Sua salvação 

e sua vida eterna estão em jogo. A companhia eterna de Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo estão te esperando. Talvez seus pais sejam cristãos e você ainda não deu o 

passo mais importante de sua vida. Que tal decidir-se por Jesus ainda hoje? 
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Vinte e Seis de Dezembro 

Seguindo de Longe 

 Entretanto todos os seus conhecidos e as mulheres que o haviam 

seguido desde a Galileia, estavam de longe contemplando essas 

coisas. Lucas 23:49 

 A primeira coisa que aconteceu logo que Jesus morreu foi que um centurião romano que 

os escritores do evangelho sequer o identificaram pelo seu nome, deu glória a Deus e reconheceu 

que Jesus era o Filho de Deus e eu não inventei essa história e ela está na sua Bíblia em Lucas 

23:47. 

 Segundo Lucas 23:48, a segunda coisa que aconteceu foi: Todas as multidões reunidas 

para este espetáculo vendo o que havia acontecido voltaram batendo no peito. O bater no peito 

pode ter sido apenas um ato mostrando simpatia para com Jesus ou um ato que foi realmente feita 

a justiça e aquele homem que se dizia ser o Filho de Deus realmente merecia morrer. 

 Mas o que é mais triste é ler o verso de hoje e ver que todos os seus conhecidos que 

participaram de todos os seus milagres, que conviveram com ele, comeram do mesmo pão e do 

mesmo peixe, que presenciaram tantos milagres e tantas curas, sim eles mesmos que estavam lado 

a lado com Jesus nesta hora crucial escolheram acompanhar tudo de longe. Enquanto o centurião 

reconhece a divindade, os que presenciam batem no peito, os amigos e discípulos apenas 

acompanham de longe. 

 Prezado adolescente, como é fácil seguir Jesus de longe! Como é fácil se dizer cristão e 

não assumir compromisso nenhum com Ele! Como é fácil participar do terceiro grupo que 

conviveu, comeu, pescou, foi curada e na hora crucial não se posicionaram! 

 É muito fácil para adolescentes cristãos seguirem Jesus de longe. Os adolescentes de Deus 

estão indo às suas igrejas sem Bíblia para não serem reconhecidos pelos amigos como cristãos. 

Muitos adolescentes de Deus só tem um relacionamento de fachada com o seu Salvador. Estes 

adolescentes querem a Jesus, mas não tão perto deles a ponto de serem influenciados por seu 

Líder. Não querem efetivamente terem suas vidas ligadas ao Senhor. 

 Você adolescente continua seguindo Jesus de longe? Tem vergonha de ser identificado 

como um seguidor de Jesus? O que Jesus te fez de mal para você negá-lO? 
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Vinte e Sete de Dezembro 

A Missão de José de Arimatéia 

 Ora havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, 

homem bom e justo o qual não tinha consentido no conselho e nos 

atos dos outros. Ele era da cidade de Arimatéia, na Judéia e 

esperava o reino de Deus. Lucas 23:50 e 51. 

 Lucas escreveu vinte e quatro capítulos das Escrituras Sagradas e em apenas quatro 

versículos ele menciona a grande missão que José de Arimatéia teve em sua cidade.  

 Vamos primeiro conhecê-lo e quando conhecemos alguma pessoa geralmente admiramos 

ou a rejeitamos pelos seus traços de caráter. Lucas salientou duas virtudes das inúmeras que com 

certeza José tinha: ele era justo e bom. 

 Ao longo de sua vida, você adolescente de Deus vai formando seus hábitos que viram 

costumes, que viram sua rotina, que por sua vez incorporam ao seu caráter e as pessoas irão te 

conhecer pelo que você efetivamente é, ou seja, o seu caráter. Com certeza você adolescente já 

ouviu seu pai falar sobre pessoas com mau caráter. Geralmente são mentirosas, falsas, perniciosas, 

não são boa companhia, não servem para ser amigos e sim inimigos. Por outro lado, quem já não 

ouviu falar de adolescentes gente boa, pessoas de bom caráter, alegres, animados, dispostos, 

estudiosos, competentes e essas virtudes formam esse belo caráter. 

 Mas qual teria sido a grande missão da vida de José de Arimatéia? Que trabalho ele fez 

que mereceu a atenção de Lucas? Vamos ler juntos os versos 52 e 53: “Chegando ele a Pilatos, 

pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pôs num 

sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado”. Não foram as mulheres e 

muito menos seus discípulos que tiraram Jesus da cruz. Coube a José de Arimatéia, a honra de 

retirar o nosso Salvador da cruz, envolvê-lo num lençol e colocá-lo no sepulcro. 

 Esta foi a grande missão da vida de José de Arimatéia. Cuidar do corpo e do enterro de 

Jesus. A pergunta que te faço é: Adolescente de Deus, o que você tem feito por Jesus? Já descobriu 

qual seu talento na obra de divulgar o que Jesus fez pela humanidade? O que você tem feito pelo 

Jesus que te amou e te salvou? Pense nisso. 
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Vinte e Oito de Dezembro 

Nosso Salvador Ressuscitou 

 Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse 

estando ainda na Galileia. Lucas 24:6 

 O capítulo 24 de Lucas nos traz uma das mais lindas histórias da Bíblia. Logo no início 

do capítulo, depois de terem descansado no sábado, conforme ordena o quarto mandamento, as 

mulheres que sempre o acompanhavam e financiavam Seu ministério, foram até o sepulcro e para 

surpresa delas acharam a pedra removida e quando entraram não encontraram o corpo do Senhor. 

 Você sabe por que Jesus não estava lá? Simplesmente porque Ele é a própria vida. Ele 

não se renderia à morte de jeito nenhum. Satanás e sua legião de seguidores vibrou quando Jesus 

morreu. Muito provavelmente eles acharam que o mundo seria só deles e que com Jesus morto, 

toda a humanidade se renderia ao seu senhorio. 

 Mas não foi isso que aconteceu. Para desespero das hostes inimigas e para nossa eterna 

alegria e salvação, Jesus o Criador dos céus e da Terra, RESSUSCITOU. Você adolescente de 

Deus pode ter a certeza de que sua salvação eterna está garantida, pois o seu Líder supremo não 

está morto. As grandes religiões mundiais têm os seus líderes presos aos grilhões da morte, mas 

o seu Líder Jesus está vivo e venceu a morte.  

 Prezado adolescentes, seu Salvador Pessoal, seu Líder, seu Criador e Mantenedor, seu 

Rei dos reis, seu Senhor dos senhores, vai cumprir Sua promessa e virá te buscar e não só à você, 

mas a todos que O aceitarem como Salvador e Senhor. 

 A ressureição de Jesus foi o pior golpe que Satanás e suas hostes já tiveram nessa guerra 

espiritual entre o bem e o mal. Se Jesus não tivesse vencido a morte, Ele teria menos poder que 

uma criatura como Lúcifer. Isso seria inimaginável no projeto de redenção da humanidade. Nunca 

uma criatura terá mais poder que o Criador e quando Satanás presenciou a ressureição de Jesus, 

ele pode vislumbrar seu destino futuro. 

 Quando Jesus voltar pela segunda vez para buscar os salvos em Cristo de todas as épocas, 

somente Satanás ficará nesta terra por mil anos aguardando a terceira vinda de Cristo e quando 

Ele vier pela terceira vez, Satanás terá sua morte decretada. Louvado seja o nome do Senhor pela 

ressureição de Jesus! Garantia eterna de nossa salvação. 
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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 Dezembro 

O Melhor Convite dos Discípulos 

 Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é 

tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. 

Lucas 24:29 

 Dois dos discípulos de Jesus, mas não necessariamente dois dos doze que andaram 

mais perto com Ele, se deslocaram até a pequena aldeia de Emaús. A Palavra de Deus nos 

diz que eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos que tinham ocorrido - a 

morte de Jesus. A mesma Palavra de Deus nos diz que os olhos deles estavam como que 

fechados e não reconheceram um estranho que os alcançou e os acompanhou na viagem 

até a vila. Aquele estranho era Jesus que foi-lhes explicando pela Palavra de Deus, tudo 

o que havia acontecido, pois tudo já havia sido profetizado pelos profetas lá no passado  

 Você adolescente sabe muito bem que quando a conversa é boa, o tempo passa 

muito rápido e eles viram que já estava perto de anoitecer e esses dois discípulos fizeram 

a Jesus o melhor convite que um ser humano poderia fazer para Ele, que é convida-lO a 

ficar com eles em sua casa. Sem saber quem era o estranho, eles exercitaram um princípio 

nobre que não está muito em voga nos dias atuais que é a hospitalidade. Sem saber que 

era seu Líder e Mestre eles exercitaram o amor na forma de hospedagem e convidaram 

Jesus para ficar com eles. 

 O grande ensinamento para o seu dia de hoje é que você adolescente pode aprender 

com o exemplo dos discípulos e convidar Jesus diariamente para ficar, morar, comer, 

dormir e desta forma Ele será o seu melhor hóspede. Você já deu esse passo em sua vida 

adolescente? Já convidou Jesus para entrar de vez na sua vida? Gostaria que Jesus entrasse 

para nunca mais sair? 

 Se você ainda não fez tente fazer hoje esse convite ao teu Salvador e isso é bem 

simples, basta você se ajoelhar, fechar seus olhos e pedir através de uma oração que o 

Senhor passe a ser o hóspede supremo em sua casa e na sua vida. 

 Milhares de adolescentes estão hoje, exatamente agora tomando essa decisão tão 

importante e a partir de hoje eles estão mudando a história de sua vida. Tornando fracasso 

em sucesso e derrotas em vitória. Não é fantástico ter Jesus como companhia? 
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Trinta de Dezembro 

A Compreensão Que Faltava 

 Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as 

Escrituras. Lucas 24:45 

 Depois que Jesus aceitou o convite dos discípulos, a Palavra de Deus no verso 30 nos diz: 

“Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes deu”.  

 Se existe algo que todos gostam é de privilégios. Quando viajo de avião todo mês para 

fazer algum congresso em algum lugar do Brasil, meu cartão de passageiro diferenciado me leva 

para um atendimento personalizado com uma fila muito pequena ou na maioria das vezes 

inexistente me esperando. Já parou para imaginar que quem teve privilégio mesmo nessa terra 

foram os discípulos de Jesus? Eles andavam com Jesus. Eles comiam com Jesus, eles viram os 

milagres acontecendo na frente deles, eles comeram do pão e do peixe, eles mastigaram cada 

pedaço e não acreditavam no que estava acontecendo na vida deles. Eles acompanhavam Jesus 

em suas longas caminhadas e também presenciaram cegos vendo, mudos falando e surdos 

ouvindo. 

 Eles eram discípulos e Jesus era seu Mestre. Os mestres ou professores, como você os 

queira chamar, são os talentosos de Deus que conseguem te fazer entender algo que para você é 

muito difícil, mas que para eles é muito fácil. Depois que Jesus lhes parte o pão, Ele abre os olhos 

dos discípulos, pergunta se eles o reconhecem como Salvador e Senhor e Ele desaparece do meio 

deles. 

 Jesus desapareceu da presença destes dois para aparecer dias depois perante os onze 

discípulos que permaneceram fiéis. E o que Jesus foi fazer lá? Foi abrir as Escrituras Sagradas e 

mostrar por ela que Ele era a respeito de quem todas as Escrituras sempre falaram. Jesus mostrou 

aos discípulos quem Ele era de verdade, quem deveria vir e assim sepultar de vez qualquer dúvida 

e a incredulidade de alguns discípulos. 

 Já pensou que privilégio ter simplesmente Jesus Cristo como seu professor de Bíblia? 

Muito provavelmente se você adolescente nasceu num lar cristão, seus pais lhe educaram nos 

caminhos do Senhor e posso quase afirmar que eles foram seus professores de Bíblia. Mas os 

discípulos tiveram o áureo privilégio de ver Jesus abrindo as Escrituras e mostrando cada 

versículo que falava Dele. Em pleno século 21 você ainda tira um tempo para estudar a Palavra 

de Deus? Escolha priorizar a Bíblia. 
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Trinta e Um de Dezembro 

O Batismo do Espírito Santo 

 E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém 

na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 

Lucas 24:49  

 Último dia do ano e última mensagem do ano. Estamos encerrando mais uma meditação 

para adolescentes cristãos e não poderíamos terminar sem falar da grande promessa de Jesus aos 

seus discípulos que foi o batismo do Espírito Santo. Jesus estava se despedindo dos discípulos, 

pois Ele voltaria para os braços do Pai e caberia aos discípulos começar o melhor projeto de sua 

renovada vida que era a pregação do evangelho. 

 Quem era pescador, teria que abandonar o oficio, que era coletor de impostos iria pedir 

demissão do emprego, quem fazia qualquer outra atividade teria que mudar para o honroso cargo 

de pregador do evangelho de Jesus Cristo. Caberia aos discípulos começar uma nova fase em sua 

vida e na história de toda a humanidade. Eles deveriam confiar plenamente que Deus os poderia 

sustentar sem precisar trabalhar no seu ganha pão, eles sabiam que tudo o que eles fizessem seria 

para abençoar e salvar pecadores dos caminhos do pecado. Eles teriam que falar de tudo o que 

Jesus fez em sua vida e mostrar na prática como o Jesus Cristo realmente tem o poder de regenerar 

a vida das pessoas. 

 Mas antes de sair afoitamente para o trabalho, Jesus Cristo lhes deu sua última ordem: 

esperem em Jerusalém que vai vir poder do céu e depois dessa demonstração de poder vocês 

poderão cumprir a missão. Enquanto o derramamento do Espírito Santo não acontecia, segundo 

Lucas 24:53 onde os discípulos estavam? A Palavra de Deus diz que eles estavam sempre no 

templo, louvando e bendizendo a Deus. 

 Recados finais de Jesus para sua vida adolescente: antes de sair para sua missão de viver 

e pregar o evangelho de Jesus diariamente, ore pedindo o batismo do Espírito Santo e sempre que 

você adolescente de Deus tiver oportunidade vá à sua igreja e louvem e bendigam o nome do 

Senhor. Troquem o tempo do celular, da internet, dos filmes e seriados por momentos 

maravilhosos na companhia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você verá que sua 

vida espiritual melhorará e muito. Felicidades neste novo ano que chega para sua vida 

adolescente. Que o Senhor dirija os seus passos. 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O trabalho Adolescentes de Deus Dezembro de Robinson 
Huguenin Amorim está licenciado com uma Licença 

Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-
SemDerivações 4.0 Internacional 

Mais Detalhes: 

http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-
commons/ 

  
 

 

 

Robinson H. Amorim 

Revisão Ortográfica: Izabelle Hubner Machado 

Diagramação e Imagens: Marcelo Milani 

http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 45 

 

      

 

 

 

 

 

Biblioteca 

virtual 

Robinson Huguenin Amorim 

Adole Brasil 

 www.robinsonamorim.com.br 

Visite nosso site e conheça nossos outros 

Materiais voltados para adolescentes e pais 

www.issuu.com/bibliotecaadole  


