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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. 

Sugestão para o uso mais completo 

Da Meditadole  

Robinson H. Amorim 

Fale 

comigo!  

http://www.robinsonamorim.com.br/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Fugindo da Missão 

  

 Mas Jonas levantou-se a fim de fugir diante da 

face do Senhor para Társis.  Jonas 1:2 

 Creio firmemente que não deve existir um adolescente que tenha passado sua infância nas igrejas 

evangélicas e não conheça a história de Jonas. Todos vocês conhecem a história do homem que resolveu fugir 

de uma direta ordem do Senhor. Será que Jonas em sua plena adolescência teria fugido de suas 

responsabilidades em casa? Será que esta foi a primeira vez que ele havia desobedecido ao Senhor? Não 

sabemos nada da adolescência de Jonas, mas como adolescente, você pode aprender muito para sua vida 

espiritual. 

 No primeiro verso de Jonas capítulo 1, DEUS pediu para Jonas se levantar e ir pregar numa cidade 

poderosa do passado chamada Nínive, mas como você viu bem claro no verso de hoje, Nínive vazou que nem 

o Enen e fugiu da missão que o próprio DEUS havia lhe dado. Nessa fuga ele desce até Jope, para descer até 

Tarsis, pagou a passagem, desceu até o porão e foi dormir com a cara mais lavada do mundo e como se nada 

tivesse acontecido. 

 Como com DEUS não se brinca, ELE manda um grande vento, que vira uma grande tempestade e para 

acalmar a tempestade, o mesmo Jonas dá a receita para resolver a questão e os marujos mesmo à contra gosto 

o lançam no mar. Você adolescente de DEUS conhece bem a história e sabe que DEUS envia um grande peixe, 

que engole Jonas e o estomago do grande peixe acaba sendo sua moradia por três longos e preciosos dias. Foi 

preciso mostrar para Jonas e para todos os leitores da Palavra de Deus, como DEUS se sente quando suas 

criaturas falíveis e pecadoras resolvem lhe desobedecer e fugir. 

 Uma história real ligada a Jonas e Nínive, aconteceu comigo durante um treinamento de cento e 

noventa e dois professores de adolescentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Porto Alegre. Quando dei 

meu bom dia para todos, resolvi perguntar a uma moça e ela me provou mostrando sua identidade que seu 

nome era Nínive. Perguntei para um rapaz o seu nome e ele me provou também mostrando a identidade que 

seu nome era Jonas. Já estava achando essa história um pouco engraçada, quando uma senhora gordinha, 

perguntou em tom de brincadeira se ela não poderia ser a baleia do curso, pois já que Jonas e Nínive estavam 

por perto, ela não se oporia de jeito nenhum. Muitas gargalhadas depois comecei minhas palestras e 

treinamento. 

 DEUS em sua sempiterna sabedoria permitiu que Jonas passasse três longos dias dentro do estomago 

do grande peixe e olha que o cheirinho lá não devia ser nada agradável. Quando fugimos de DEUS nossa vida 

espiritual só desce. Repare nos passos que Jonas deu e você verá que ele só desceu. Ele desceu para Jope, 

desceu para Társis, desceu no porto para pegar o navio, desceu no navio, desceu até o porão, desceu no mar, 

desceu no corpo do grande peixe e ficou fechadinho lá por intermináveis setenta e duas horas. Quando fugimos 

de DEUS descemos. Não tem outro caminho. Pode até acontecer de nos darmos bem na vida social, material 

e emocional, mas espiritualmente falando a pessoa estará perdida sem DEUS. 

 Apesar de algumas pessoas não concordarem com o que irei afirmar, DEUS sempre irá se lembrar de 

você adolescente quando você fugir e imitar a atitude de Jonas. No que depender de DEUS, Ele fará o 

impossível para te trazer de volta e a atitude mais impossível de DEUS para te buscar de volta ao lar, foi doar 

seu Filho único para morrer em seu lugar. Quando Adão e Eva resolveram quebra a aliança de fidelidade com 

DEUS, todos nós pecadores nos tornamos um pouco de Jonas, sempre tentando fugir de nossas missões em 

prol da causa de DEUS, mas nosso DEUS te amor sempre irá fazer o que ELE puder e olha que ELE pode, para 

nos trazer de volta. 

 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Fevereiro 

Setenta Reis Sem Polegares 

 Então disse Adoni Bezeque: Setenta reis, com os polegares das 

mãos e pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha 

mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a 

Jerusalém e morreu” Juízes 1:7 

 Fechamos o mês de janeiro e com ele o livro de Josué. Confesso a todos os adolescentes 

que vou sentir saudades de seus sábios conselhos, mas o tempo não para. Hoje é primeiro de 

fevereiro, você deve estar curtindo mais um dia de férias com sua família, resolveu fazer seu 

culto ao Criador do Universo e resolveu aproveitar para ler mais uma meditação. 

 Louvo e agradeço a Deus por existirem adolescentes cristãos que um dia aceitaram todo 

o sacrifício que Jesus fez em prol de sua salvação, que aceitaram que o sangue de Jesus tem 

poder para lhes perdoar todos os pecados, que começam e terminam seu dia com Deus e não 

tem vergonha nenhuma de se identificarem como cristãos durante o seu dia. 

 Estamos entrando na leitura e estudo do livro de Juízes. Te convido a ler Juízes um; você 

vai ver que Deus agora não escolhe um sucessor para Josué, vai ver também algumas batalhas 

entre o povo de Israel e os habitantes da Canaã terrena. 

 Trouxe este verso para te alertar sobre a crueldade e a covardia que o pecado tem 

trazido a toda humanidade e você como adolescente cristão não está ileso de nenhum dos dois.  

Quando homens são dominados pelo inimigo de Deus e também nosso, as maiores atrocidades 

são cometidas contra o nosso próximo.  Adoni Bezeque se orgulhava de ter feito o mal a setenta 

reis e do jeito que ele tratou o seu próximo ele recebeu o troco de volta. 

 As guerras e os rumores de guerra são sinais evidentes e claros da volta de Jesus a esta 

terra e foi Jesus que nos alertou sobre estes sinais. Quando Jesus voltar a esta terra para buscar 

Seus escolhidos de todos os tempos e todas as épocas, todo mal, toda dor, todo sofrimento, 

todas as doenças serão extirpadas da vida dos salvos e nunca mais se levantarão novamente. 

Esse é o nosso Deus Filho e Ele virá buscar Seus fiéis amigos. 

 Não é maravilhosa essa esperança da volta de Jesus? Você acredita nela? 
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Dois de Fevereiro 

Abandonando Deus 

 “Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da 

terra do Egito.” Juízes 2: 12. 

 Feliz dia para todo adolescente de Deus que continua firme em seu propósito de ler mais 

um capítulo da Palavra de Deus. Quero crer que você leu Juízes dois e agora vamos curtir mais 

um tempinho da maravilhosa Bíblia. 

 Fico imaginando quantos pais israelitas, que tinham a presença gloriosa de Deus 

continuamente com eles, seja através da nuvem de dia ou da coluna de fogo à noite, que viram o 

monte Sinai tremer quando Deus entregou as tábuas dos dez mandamentos a Moisés, que viam a 

glória de Todo Poderoso se manifestar no ritual do santuário terrestre, estavam realmente 

preocupados em viver a fé e transmitir a herança espiritual para seus filhos. 

 Por que posso quase que afirmar o que falei acima? Porque no verso 10 deste mesmo 

capítulo nos diz que outra geração surge que não conhecia o Senhor e desta forma o povo de 

Israel, povo de propriedade exclusiva de Deus se afastou dos caminhos do Senhor com muita 

facilidade e tendo Deus bem perto deles! 

 Quando vejo centenas ou às vezes milhares de adolescentes cristãos participando dos 

congressos que faço em todo o Brasil, fico muito feliz e agradecido a Deus por manter viva a 

chama da verdadeira fé em corações tão jovens. Oro e agradeço a Deus pelos pais, familiares, 

professores de adolescentes, liderança de clubes de desbravadores ou similares, pelos pastores 

que foram ou estão sendo usados por Deus e não poderia deixar de agradecer pela fé maravilhosa 

de todos os seus amigos adolescentes cristãos. 

 A mensagem de advertência que chega até você hoje pala Palavra de Deus é: não 

abandone em nenhum momento de sua vida a fé que você herdou de seus pais. Aquela fé singela 

que eles plantaram em seu coração, que foi desenvolvida pelos servos de Deus que te ajudaram a 

chegar até aqui, só deverá crescer e fortalecer em nome do Senhor Jesus Cristo. É você que deve 

alimentar sua fé diariamente. Agora é contigo. 

 Nunca abandone Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Não abandone os caminhos do 

Senhor. Andar dia a dia com Deus fará uma diferença incrível em sua vida. 
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Três de Fevereiro 

Trocando de Deus 

 “Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote.” 

Juízes 23. 

 Que ótimo acorda em pleno mês de sol, de calor, de praia, de picolés, de sorvetes, de 

caldo de cana, de sucos diversos e antes de curtir isso tudo, vislumbro você adolescente de Deus 

lendo a Sua Palavra e esta meditação. 

 Uma das dicas que lhe dou para amar cada dia mais a Palavra de Deus é não ter pressa 

em ler ou estudar. Se você tiver pressa nada fica na sua mente. Policio-me diariamente para curtir 

a Palavra de Deus com tempo de qualidade e daí extrair a inspiração para poder escrever para 

adolescentes. 

 Tive que parar neste verso, pois fiquei pensando em toda uma geração de adolescentes 

israelitas no passado, que cresceram levando pombinhas e cordeiros para serem sacrificados como 

um simbolismo de que Jesus viria a esta terra e nos libertaria eternamente de nossos pecados. 

 Quantas festas de colheitas, dos tabernáculos, páscoas, sábados e sábados essa geração ia 

para a tenda sagrada, vendo a glória de Deus se manifestar uma vez por ano no dia da expiação e 

depois de tanta intimidade com o Deus Supremo, depois de tanto carinho, de tanta demonstração 

de amor, depois de tanto livramento, de tanto maná e diversos milagres, aquela garotada de Deus 

resolve adorar Baal e Astarote. 

 Uma coisa é você se desviar momentaneamente dos caminhos de Deus, pois todos podem 

estar sujeitos a esse pecado, embora do fundo de nosso coração não queiramos isso, outra coisa é 

escolher, mudar, trocar de Deus. Isso é transferir toda a glória devida ao Criador do universo a 

duas estátuas de ouro, bronze ou pedras preciosas que não falam, não sentem e não resolvem em 

nada seus problemas. 

 Hoje estas duas divindades pagãs não existem mais e muito menos aquela geração de 

adoradores israelitas. Mas vocês adolescentes de Deus, podem incorrer no mesmo erro de 

substituir o Deus Eterno por internet, celular, redes sociais e filmes de cinema. Veja o que tempo 

que você dedica a esses novos deuses e o tempo que dedica ao Deus Eterno. Comparou? Quem 

ganhou a batalha da adoração no seu coração?  
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Quatro de Fevereiro 

Deus escolhe Juízes 

 “Então levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos 

dos que os despojavam” Juízes 2:16. 

 Depois que Josué faleceu essa foi a estratégia de Deus para lidar com o Seu povo; 

veja o que nos diz o verso 18:” Quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com 

o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos, todos os dias desse juiz, pois o Senhor se 

arrependia em razão do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam.” 

 Se existe um cargo almejado por muitos adolescentes e jovens que costumam 

estudar direito nas universidades é o tal do juiz de direito. Pensem numa pessoa que é 

autoridade, que manda e quase todos lhe obedecem, que todos precisam levantar quando 

ele entra na sala de júri, esse é o juiz. 

 Muitos jovens se empenham para fazer o concurso público para serem juízes e 

você adolescente que pensa que vestibular para medicina é difícil, pode multiplicar por 

cinco ou dez vezes mais concorrido. 

 Vocês adolescentes cristãos antenados na internet e na mídia sabem quantas 

injustiças são cometidas por juízes. Alguns juízes já foram presos nesse Brasil por 

venderem sentenças e outros por desvio de dinheiro público. Os juízes têm um dos 

melhores salários da área pública federal e eles trabalham em excesso sendo sua vida 

extremamente estressante e perigosa. A maioria dos adolescentes sequer imagina o que é 

na prática a vida de um juiz. 

 Fico feliz ao ver no verso de hoje que Deus estava com os juízes durante todos os 

seus dias e fico maravilhado em ver que o único juiz perfeito, sensato e equilibrado é o 

nosso grande Deus Criador. 

 Nosso Deus também assume o papel de juiz de toda a humanidade e já sabemos 

pela Bíblia que esse julgamento já começou. Ele prometeu que Seu filho Jesus iria voltar 

para buscar todos aqueles que O aceitassem como seu Salvador pessoal e que vivessem 

observando os Seus mandamentos.  É muito bom poder ser julgado em definitivo por um 

Deus que não comete injustiças. Felizes somos nós por isso. 
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Cinco de Fevereiro 

Otniel e Eude 

 “Mas quando clamaram ao Senhor, o Senhor levantou-

lhes um libertador, que os libertou: a Otniel, filho de Quenaz, 

irmão mais moço de Calebe.” Juízes 3:9. 

 Bom dia a todos os adolescentes que amam ao Senhor e anelam sempre começar seu dia 

com Deus, com oração, abrindo Sua Palavra e louvando Seu nome. 

 Pegue sua Bíblia e leia o capítulo três, você verá histórias curiosas desses dois juízes 

famosos de Israel e também verá como Deus usa as pessoas para lhe dar libertação. 

 Eu entendo que nós cristãos modernos não tivemos o mesmo privilégio que nossos irmãos 

israelitas tiveram de poder ver ao vivo e a cores as manifestações do poder de Deus em suas vidas. 

Fico pensando quantas vezes, apesar de ter Deus tão perto, Seu povo descambava muito 

facilmente para o lado dos inimigos de Deus. 

 O capítulo três de Juízes nos mostra que uma das formas mais comuns de trazer o inimigo 

para o nosso lado é nos relacionarmos sentimentalmente com pessoas que não amam ao Senhor. 

Quantos adolescentes cristãos se envolveram pelos caminhos do namoro, do noivado, do 

casamento com pessoas que tem um caráter bem diferente do que o caráter que Deus sonha para 

Seus filhos. 

 A Palavra de Deus nos diz que o povo de Israel no passado deu suas filhas aos filhos de 

seus inimigos e daí para estas filhas adorarem deuses de barro e ouro foi um pequeno pulo. 

 No meio de tanta aflição, diga-se de passagem, provocada por eles mesmos, Deus suscitou 

Otniel e Eude e graças a este chamado de Deus e a coragem de aceitar o desafio da parte desses 

dois, o povo ficou vinte anos sem conflito. 

 Você que ainda é adolescente precisa levar esse ensinamento bíblico para o resto de sua 

vida e aprender para sempre que se envolver sentimentalmente com pessoas que não são de Deus 

não te levará a nada e o que é pior, te levará muito rápido para o lado dos inimigos de Deus. 

 Quer viver bem nos caminhos de Deus? Procure alguém que também O ame para ser seu 

namorado quando a hora do namoro for chegando à sua vida adolescente. 
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Seis de Fevereiro 

Débora: Juíza, Profetisa e Guerreira. 

 “Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel 

nesse tempo” Juízes 4:4. 

 Nesse projeto espiritual de escrever meditações para adolescentes cristãos busco 

sempre a presença de Deus através da oração e creio firmemente que o Espírito Santo 

trabalha me trazendo inspiração, sempre que leio a Bíblia. 

 Adolescentes, vocês já sabem que hoje é seu dia de ler Juízes quatro. Um dia você 

vai poder dizer que já leu a Bíblia toda, você vai ver que poucas pessoas aceitaram esse 

desafio de ler e estudar mais a Palavra de Deus. 

 Neste capítulo, o escritor valoriza uma mulher e olhe que nos tempos bíblicos não 

se valorizava a mulher como hoje em dia. Mas nos planos de Deus existia uma profetiza 

que seria juíza de toda uma nação. Que responsabilidade incrível não é verdade? 

 Além de profetisa, Deus deu a Débora o dom do discernimento e da sabedoria 

para julgar pessoas e aqui ficam alguns recados para sua vida adolescente. O primeiro 

recado vai para as meninas cristãs que estão no ensino fundamental ou entrando no ensino 

médio: sonhem, estudem e se esforcem para ocupar os altos cargos que os bons empregos 

oferecem. Muitas meninas e mulheres são desestimuladas por namorados e esposos que 

resolveram parar de estudar e ficam com inveja ou receio de suas mulheres e namoradas 

os ultrapassarem na briga pelo conhecimento e capacitação. 

 O segundo recado também para as meninas é: não permitam que homem nenhum 

lhe limite ou lhe desvalorize. Não se deixe diminuir. Vocês têm que sonhar alto e ore para 

que Deus coloque homens e rapazes que também sonhe como você. 

 Débora é um exemplo claro do que Deus pode fazer por uma adolescente que 

busca ao Senhor, que procura diariamente sabedoria que vem dos altos céus, que estuda 

e trabalha para atingir seus objetivos. 

 Meninas adolescentes cristãs que se tornarão jovens e depois mulheres segundo o 

coração de Deus, são os melhores presentes que nós homens recebemos de Deus. Que o 

exemplo de Débora seja uma motivação para você continuar nos caminhos do Senhor. 
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Sete de Fevereiro 

O cântico da profetisa 

 “Porém os que te amam sejam como o sol, quando se 

levanta na sua força”.  Juízes 5:31. 

 Como aprendemos ontem, Débora usou seus talentos para servir ao Senhor como 

profetiza e juíza. Mas você adolescente que leu o capítulo todo, viu que ela conversou com 

Baraque para liderar, juntamente com os filhos das tribos de Zebulon e Naftali, uma guerra 

contra o exército de Jabim. 

 No verso oito, veja o que a Palavra de Deus nos diz sobre a atitude de Baraque: “Então 

disse Baraque: se fores comigo irei, mas se não fores comigo não irei.” Que mulher valorosa, de 

caráter era essa, a ponto de um líder valente como Baraque resolver ir ou não a batalha por causa 

dela? Para surpresa dele e nossa, veja de novo o verso nove: “Certamente irei contigo”. 

 Um aprendizado pode fazer parte de nossa vida: quando é hora de lutar, trabalhar, atuar, 

interceder, se esforçar, Deus espera para que mesmo tão jovem você faça o que precisa ser feito. 

Deixe de lado a preguiça e o conforto por um tempo e encare as batalhas que te esperam. Débora 

que tinha o status de uma juíza podia ter se recusado a ir lutar, mas ele foi e em todo o capítulo 

cinco ela canta para agradecer e engrandecer o Senhor. 

 Outro aprendizado é: agradeça, louve, cante, transborde de regozijo pelo simples fato de 

Deus te conceder a oportunidade de lutar e se depois da luta Ele te conceder vitória então chegou 

sua hora de louvar com fez Débora. Veja o exemplo que a própria Débora nos deixa no verso três, 

última parte: “Eu, eu mesma, cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel”. 

 Muitos adolescentes acham estranho, agradecer pela oportunidade de ir à luta. Mas pare 

para pensar que muitos de vocês estão hoje em seus leitos de dor, alguns estão doentes em 

hospitais, outros estão nas ruas e nos sinais esperando migalhas para poder comer e você que está 

tão abençoado por Deus, pode ser mais grato pela chance que Ele te dá de ir à luta como fez 

Débora. 

 Feliz dia de lutas e vitórias para todos vocês em nome do Senhor Jesus. 

hoje um adolescente de êxito. Não se afaste dos caminhos do Senhor. 
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Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

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

___________________________ 

Meditadole 

Primeira Semana 

Diário de Bordo 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
7 

 

Dia Oito de Fevereiro 

      O clamado de Gideão 

 “Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: 

O Senhor é contigo, homem valente”. Juízes 6:12. 

 Que privilégios tem os adolescentes cristãos de poder ter a Palavra de Deus para 

iluminar seus caminhos. Hoje ao acordar, você não tem a menor ideia do que lhe reserva 

o seu dia, mas se escolhemos começar o dia com Deus, tenho a certeza de que ele acabará 

bem, pois o Senhor se agrada de que O busquemos em primeiro lugar. 

 Seu capítulo de leitura hoje é Juízes seis e lá aparece a história do chamado de 

Gideão. Mais uma vez a história se repete e lá estava o povo escolhido de Deus na face 

da terra, fazendo o que era mau e errado aos olhos do Senhor e por fazer exatamente o 

que eles queriam, Deus que é soberano e respeita as escolhas de Seus filhos, se retirou do 

meio de Seu povo e quando Deus vai embora a proteção divina vai junto com Ele. 

 Deus tirou sua proteção e vieram perturbar o povo de Deus, os midianitas, os 

amalequitas e os filhos do Oriente (seriam japoneses, coreanos ou chineses?) A estratégia 

deles era bem simples: eles atacavam toda a colheita do povo de Israel, a destruíam e 

também o mesmo tratamento era dado aos animais. 

 No meio desse caos de guerra, de fome, de misérias e fraqueza, eles lembraram 

de que Deus existe, eles clamaram ao Senhor e mais uma vez um Deus misericordioso sai 

em campo em prol de Seus filhos escolhidos. Deus envia Seu anjo que se assenta debaixo 

de um carvalho e o verso de hoje é o início de um bate papo entre Gideão e o anjo. 

 O anjo começou a conversa motivando Gideão e lhe diz: “O Senhor é contigo” e 

depois lhe lança um elogio: “homem valente”. Fico imaginando quantos meninos 

adolescentes não gostariam de receber este elogio de seu próprio anjo não é verdade? 

 Hoje aprendemos que não precisamos fazer coisas erradas para voltar para Deus 

sempre na hora de um aperto. A companhia e a proteção constante do Espírito Santo de 

Deus em nossa vida são bem melhores do que ficarmos brincando de tirarmos Deus de 

nosso lado como fazia o povo de Israel. Como Gideão reagiu ao elogio do anjo? Amanhã 

tem mais Palavra de Deus no começo de seu lindo dia. Deus te espera sempre. 
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Nove de Fevereiro 

A Reação de Gideão 

 “Gideão respondeu: se o Senhor é conosco, porque tudo isso 

nos sobreveio? Juízes 13:6 

 Dia nove de fevereiro ainda e espero firmemente que você adolescente de Deus 

esteja curtindo férias mais do que maravilhosas, que elas continuem abençoadas em nome 

do Senhor Jesus e que sua família possa estar unida nesse projeto fantástico de férias. 

 Fala sério Gideão! Ao invés de agradecer o elogio do anjo de Deus, ele apresenta 

sua queixa e questiona a crise que se abateu sobre o povo de Deus. E você adolescente 

pensa que ficou só nessa queixa? Continue lendo o verso 13: “E o que feito de todas as 

maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? 

Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas” 

A reação de Gideão é muito típica de todos nós pecadores quando nos afastamos 

deliberadamente dos caminhos do Senhor. Nós é que nos afastamos, nós é que gostamos 

de ver lixo na TV, nós que temos músicas de serpente em nossos celulares, somos nós 

que mentimos, erramos, colocamos Deus em último lugar em nossas vidas e quando Deus 

permite que façamos o que queremos e se ausenta em respeito a nossa vontade, ficamos 

dizendo que Deus é o culpado. Se chegamos ao fundo do poço de nossa vida, acabamos 

colocando a culpa em Deus. 

Gideão em nenhum momento reconheceu que a culpa era do povo de Israel. Não 

existe um arrependimento ou um pedido de desculpas pelo procedimento pecaminoso. É 

muito fácil transferir culpa. Hoje e no passado ninguém quer assumir seus erros. 

Quando você sentir que sua vida adolescente não anda nada boa, ao invés de culpar 

Deus como fez Gideão, lembre-se de como e de onde foi que você gentilmente pediu para 

Deus sair de sua vida e te deixou fazer exatamente o que você queria fazer. Depois que 

lembrar de onde você se perdeu, basta lembrar que toda escolha tem suas consequências 

e que você hoje só está colhendo o que plantou. 

Quer voltar a ser feliz com Deus? Arrepende-te e peça para Ele voltar e Ele virá! 
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Dez de Fevereiro 

Quando Deus te desafiar 

 “O Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta força e livra a 

Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Juízes 6:14 

 Talvez você tenha tomado muito sol ontem e esqueceu de passar o protetor solar e quando 

acordou para ter sua devoção pessoal, sentiu tudo arder não é verdade? Mas vamos e venhamos, 

isso de esquecer o protetor solar só acontece nas férias e fico feliz que você adolescente cristão 

não esquece de Deus no seu dia a dia e muito menos nas suas férias. 

 Depois que Gideão coloca a culpa em Deus pelo estado de coisas de Seu povo, o Senhor 

ao invés de discutir com ele e tentar provar que ele estava errado, simplesmente lhe deu um desafio 

e você pode confirmar esse desafio lendo de novo o verso de hoje. Apesar de Gideão se sentir 

pobre e despreparado para a missão, o Senhor continuou desafiando e ratificou o pedido a Gideão; 

no verso 16 está escrito: “Tornou-lhe o Senhor: Eu hei de ser contigo e tu ferirás os midianitas 

como a um só homem”. 

 Depois de ler apenas estes poucos versos quero compartilhar com você o que aprendi hoje 

ao curtir mais este presente da Palavra de Deus. Da mesma forma que Deus não precisou ficar 

provando e discutindo com um Gideão que estava errado em sua forma de pensar, creio que você 

adolescente pode adotar esse procedimento quando se tratar de se relacionar com seus pais, irmãos 

de sangue e amigos em geral. 

 É normal um adolescente se achar certo apesar de tão pouca bagagem de vida e quase 

nenhuma experiência prática dos problemas reais que assolam as pessoas. Quando seus pais, 

irmãos ou amigos lhe mostram por “a mais b” que você está errado, seu mundo vem abaixo e tudo 

acaba sempre em discussão. 

 O segundo aprendizado para nossa vida hoje é que Deus tem projeto, planos e muitos, 

mas muitos sonhos para sua vida, bastando apenas que você deixe Ele dirigir a sua vida.  Deus 

tem desafios para sua vida adolescente e quando Ele te desafiar para servi-lo, aceite, mas além de 

não se vangloriar pelo seu chamado, não vá confiando nas suas próprias forças.  

 Conte sempre com um “Eu hei de ser contigo” que vem do trono de Deus. 
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Onze de Fevereiro 

Pedindo Provas a Deus. 

 “Prosseguiu Gideão: Se agora achei graça aos teus olhos, 

dá-me um sinal de que és tu que falas comigo.” Juízes 6:17. 

 Que escolha boa você fez antes de curtir mais um dia. Você escolheu, resolveu, 

decidiu abrir a Palavra de Deus e aprender um pouco mais das verdades únicas que são 

reveladas por ela. Todos os adolescentes cristãos que tem começado o seu dia com Deus 

sabem na prática como é maravilhoso curtir as bênçãos divinas logo no início da manhã 

e sabem com certeza como é fácil chegar ao final do mesmo com a certeza da aprovação 

divina para todas as suas escolhas. 

 O mundo tem muitas vozes tentando captar nossa atenção. Veja quantos milhares 

de religiões existem na face da terra e nela existe todo tipo de sacerdote pregando e 

querendo sua atenção. 

 Era normal que Gideão pedisse um sinal para Deus, pois Seu próprio povo tinha 

abandonado o Deus Eu Sou e podia ser que uma voz das potestades do mal estivesse 

interessada em Gideão.  

 No verso 18 desse mesmo capítulo, Gideão pede para o Senhor não ir embora que 

ele iria trazer um presente. Como você já sabe, Israel estava praticamente sem comida, 

mas mesmo assim o pobre Gideão quis mostrar toda sua hospitalidade e dar um presente 

ao seu Deus. Preparou um cabrito e bolos de farinha, ofereceu ao anjo do Senhor, que por 

sua vez o tocou com seu cajado, veio fogo do céu e consumiu o presente, desta forma 

Gideão reconheceu que vira o anjo do Senhor face a face. 

 No verso 23 vemos a misericórdia de Deus para seu pedido de sinal. “Porém o 

Senhor lhe disse: Paz seja contigo. Não temas! Não morrerás.” 

 Gideão pediu um sinal e de sua pobreza ele oferece um carneiro como presente ao 

seu Criador. Deus aceita o presente, mostra a ele Seu poder e lhe dás três bênçãos: ele 

teria a Paz do Senhor, não precisaria temer e não morreria. 

 Que privilégio teve Gideão: Ver o anjo do Senhor e ainda por cima sair abençoado. 

Deus é prodigo e abundante conosco como foi com Gideão. 
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Doze de Fevereiro 

Filho de Deus e Pai do Inimigo 

 “Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: toma o boi do teu 

pai, a saber o segundo boi de sete anos e derruba o altar de Baal, 

que é de teu pai e corta o poste ídolo que está ao pé dele” Juízes 6:25. 

 Acabei de orar pedindo ao nosso grande e maravilhoso Deus uma bênção especial 

para todos os adolescentes cristãos que um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador 

pessoal e que antes de saírem para suas lidas diárias, resolvem dobrar seus joelhos, orar, 

cantar e adorar ao único Deus soberano de sua existência. 

 A Palavra Deus é realmente muito rica e agradeço a Deus pela inspiração divina 

e o tempo que Ele me permite investir nesta meditação. Oro a Deus diariamente para que 

as palavras escritas aqui sejam úteis na sua vida adolescente.  Esta é a quinta meditação 

sobre o mesmo capítulo de Juízes e depois que Gideão viu o poder de Deus se 

manifestando claramente quando veio fogo do céu, Deus pede um favor especial para 

Gideão. Ele teria que pegar um boi de seu pai e ainda teria que derrubar o altar que seu 

pai terrestre tinha feito em adoração a Baal. 

 A Bíblia não fala se houve um tempo em que o pai de Gideão foi um israelita de 

coração e, portanto um legítimo filho do Deus Todo Poderoso e membro da família 

espiritual de Deus na terra. Mas o que a Bíblia nos diz no verso de hoje era que o pai de 

Gideão era um adorador de Baal. 

 Com certeza você que é um adolescente de Deus já ouviu muitas histórias de filhos 

que apostataram, foram para o terrível mundo das drogas, para os antros da prostituição, 

pelos caminhos das baladas, para uma vida de pecados e permissividades, mas no caso da 

família de Gideão, aconteceu o inverso: quem apostatou foi o patriarca ou o sacerdote da 

família. Quem tinha a missão de dar o exemplo vacilou e abandonou o Senhor. Talvez até 

ele nunca tenha colocado realmente Deus em primeiro lugar na sua vida de pai. 

 Quem sabe você adolescente de Deus viva hoje com o mesmo drama de Gideão: 

ser um adolescente cristão e ter que conviver diariamente vendo seu pai terrestre servindo 

alegremente ao inimigo. Hoje é o dia de orar mais pelos seus pais. Bom dia para você.  
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Treze de Fevereiro 

Mais sinais Gideão? 

 “Disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minhas 

mãos como disseste, olha eu porei um velo de lã na eira. Se o 

orvalho estiver somente no velo, e seca toda a terra ao redor, 

então conhecerei que hás de livrar a Israel, pela minha mão, 

como disseste”. Juízes 6:36 e 37. 

 Bom dia para todos os adolescentes de Deus que tiveram uma noite maravilhosa e nada 

melhor que acordar para mais um dia tendo o Senhor como o general supremo de sua existência. 

 Hoje enfim termina nosso aprendizado com o fantástico capítulo de Josué seis. O verso 

de hoje nos fala de mais uma prova que Gideão pediu a Deus. Antes dele livrar o povo de Deus 

das mãos dos midianitas, ele pôs um pedaço de lã no tempo e se este pedaço de lã estivesse com 

água ele reconheceria como a vontade de Deus se cumprindo em sua vida e se você continuar 

lendo o verso trinta e oito, vai ver que Deus honrou seu pedido e saiu uma taça inteira de água 

daquela lã. 

 Quando eu penso que o tal do discípulo Tomé de Jesus era teimoso e duvidava das coisas, 

a Palavra de Deus me apresenta o tal de Gideão que também era teimoso. Não é que o Gideão 

pede outro sinal para Deus? Você pode acreditar ou ele estava de brincadeira com Deus?  

 Agora esse cidadão queria a lã seca e o orvalho em volta molhado e o verso quarenta nos 

mostra que Deus honrou de novo o pedido de Gideão. Deus poderia ter fulminado Gideão pela 

sua teimosia, mas Deus não tomou essa atitude.  

 Depois que Gideão fez seus pedidos e foram muito bem atendidos pelo nosso maravilhoso 

Deus, era a hora de ir à luta e você vai poder curtir tudo o que Gideão fez no próximo capítulo 

sete e desde já oro ao Senhor para que você leia. 

 Podemos aprender algo sobre a falta de fé que todos nós pecadores temos em um Deus 

tão maravilhoso como o nosso. Este Deus supre diariamente todas as nossas necessidades, nos dá 

claras provas de Seu poder em nossa vida adolescente e pela forma como Deus respondeu a 

Gideão, podemos aprender a confiar mais e mais num Deus que tem uma paciência enorme 

conosco. Agradeça por Ele ser quem Ele é na sua vida. 
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Quatorze de Fevereiro 

Vestibular para a Batalha 

 “Disse o Senhor: Ainda há povo demais. Faze-os descer às 

águas e ali os provarei.” Juízes 7:7. 

 Depois de Deus mandar fogo do céu para queimar o cabrito e os pães, molhar a lã, molhar 

o terreno e deixar a lã seca, agora a hora era de atacar o inimigo. Deus já tinha dado provas de 

sobra que estava à frente de Gideão e ele convocou os guerreiros para a batalha. 

 Quando Deus viu trinta e dois mil homens que estavam dispostos a guerrear, Ele pediu 

para todos os medrosos e tímidos voltarem para casa e só nesta primeira prova do vestibular de 

Deus para a guerra, apenas vinte e dois mil voltaram atrás. Nunca vi um exército ter tanta gente 

tímida e medrosa como estes vestibulandos de Gideão. 

 Mesmo ficando com dez mil homens, Deus ainda achou que era muita gente e se você ler 

todo o capítulo sete vai ver que a preocupação de Deus era que se tanta gente ganhasse a batalha, 

eles iriam se esquecer de dar o mérito a Deus e iriam se vangloriar de sua força. 

 Desta forma Deus criou o segundo teste para os dez mil aprovados na primeira fase e era 

fácil passar e encarar o banho de lama. Quem passasse o rio e bebesse água confortavelmente 

com as mãos não estaria apto a ir para a guerra. Esse era o critério de Deus e o critério de Deus 

não foi feito para ser discutido e sim cumprido. Quem passasse pelo rio e lambesse a água 

enquanto estivesse caminhando esse passaria no vestibular de Deus para a batalha.  

 E o resultado foi que apenas trezentos soldados conseguiram ver seu nome no listão dos 

aprovados que apareceu na barraca de Gideão. Se bem que ele já tinha publicado no 

www.vestibulardeDeus.com.br e quem tinha internet banda larga acessou tão logo saiu da água. 

Quem tem acesso consegue as coisas mais rápido não é verdade? 

 Fico agradecido pelas estratégias de Deus neste episódio. Para evitar que seus filhos se 

vangloriassem, Ele criou estes dois testes e menos de 1% foram aprovado.  Que estratégias nosso 

maravilhoso Deus está utilizando em sua vida adolescente para capacitá-lo para as batalhas do 

seu dia a dia?  Você quer ser capacitado pelo Senhor? 
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Quinze de Fevereiro 

A Última Prova 

 “Mas se ainda temes descer, vai como o teu moço Purá e 

ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos para 

desceres contra o arraial.” Juízes 7:10 e 11. 

 Bom dia adolescentes do Senhor Jesus. Quão bom é acordar feliz, alegre, motivado para 

ir correndo para o seu cantinho de devoção pessoal e poder se esbaldar na presença do Senhor. Só 

quem pratica esse momento com Deus diariamente sabe bem do que estou falando. 

 Ainda estamos destilando a história de Gideão para melhoria de nosso entendimento das 

verdades puras da Palavra de Deus. Imagine a situação de Gideão: ele tinha 32.000 soldados para 

a batalha. Ele não podia se conter de ver aquela multidão enorme de guerreiros dispostos a lutar 

e para ele a vitória era certa. Mas Deus resolveu intervir com as duas provas do vestibular e na 

lista dos aprovados de Deus, aqueles que realmente tomaram o banho da lama foram apenas 300 

e o nome de Gideão estava lá. 

 Quando Gideão pensou que estava perdido, Deus se dirige a ele com as palavras do verso 

de hoje e se pudéssemos traduzir para uma linguagem mais adolescente seria mais ou menos 

assim: Gideão, eu sei que você está com medo. Você perdeu quase todo o seu exército. Mas fique 

tranquilo. Vá até o exército do inimigo e veja o que eles estão falando de você. 

 E então Gideão vai com seu fiel ajudante Purá e você vai ler no verso 13 e 14 o testemunho 

de um estrangeiro, de um inimigo do povo de Deus a respeito da vitória de Gideão. Parecia e era 

uma profecia, tanto era que ela se cumpriu. 

 Depois de ouvir o que os inimigos diziam a seu respeito, conforme o verso de hoje diz, 

suas mãos se fortaleceram e no final do verso 15 mostra a confiança na vitória: “Levantai-vos! O 

Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos”. 

 Temos um Deus que está empenhado na salvação de Seus filhos. Temos um Deus que se 

move para que Seus filhos adolescentes sejam vencedores nas suas batalhas diárias. Temos um 

Deus que não poupou Seu único Filho e O enviou para ser um vencedor para você adolescente 

cristão poder um dia herdar a vida eterna. Grande Deus. Maravilhoso Pai que está sempre 

empenhado em não nos perder. Amém por isso. 
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Dezesseis de Fevereiro 

As armas de Deus 

 “Então repartiu os trezentos homens em três companhias 

e deu-lhes a cada um em suas mãos, trombetas e cântaros 

vazios contendo tochas acesas” Juízes 7:16. 

 Depois que Gideão teve o privilégio de ouvir Deus falando pela boca de seus adversários, 

ele dividiu seu pequeno grande exército em três grupos e quando seus guerreiros valentes, jovens 

e fortes receberam trombetas, cântaros e tochas como armas de guerra, creio que as palavras que 

mais Gideão ouviu naquele dia foi “Fala sério, Gideão”! Como você quer vencer uma batalha 

com essas armas?  

 Pense comigo adolescente de Deus: se os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, 

se os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, se os sonhos de Deus para nossa vida 

não são os nossos, se os planos de Deus não são os nossos, você acharia que as armas de Deus 

são parecidas com as nossas? Com certeza não. 

 Coube a Gideão a tarefa de convencer os trezentos a imitá-lo e seus guerreiros cercam o 

acampamento e ao comando de seu chefe, eles tocam a trombeta, quebram os cântaros e o verso 

21 nos diz que: “Enquanto permanecia cada um no seu lugar ao redor do arraial, todos os 

midianitas se deitaram a correr e gritando fugiram” e no verso 22 nos diz que “o Senhor tornou a 

espada de um contra o outro” e desta forma a maioria dos midianitas mataram seus próprios 

colegas de batalha. 

 O recado de Deus hoje para sua vida adolescente é: Deus, o nosso grande e soberano 

Deus, tem suas próprias armas para enfrentar as batalhas em prol de Seus filhos. Deus está 

disposto a te surpreender utilizando pessoas, objetos e coisas que te mostrarão como Ele está 

agindo em seu favor. 

 Suas lutas como adolescente de Deus não passam desapercebidas pelos olhos do Senhor. 

Ele tem amplo interesse nos Seus filhos. Foi assim com o povo de Israel no passado e é assim 

com você no presente. Deus conhece todas, mas todas as suas lutas para se manter fiel nos 

caminhos do Senhor e Ele também sabe que você pode e vai cair a qualquer momento e por isso 

Ele tem Suas armas estranhas para te ajudar a se erguer. Fico feliz que o Céu será um lugar de 

adolescentes guerreiros que se mantiveram firmes nessa jornada na terra e é maravilhoso ter um 

Deus como o nosso que nos quer lá. 
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    Dezessete de Fevereiro 

    O Senhor no comando. 

 “Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vós nem 

tampouco meu filho dominará sobre vós; o Senhor sobre vós 

dominará” Juízes 8:23. 

 Feliz dia para você adolescente de Deus que acordou hoje muito feliz por mais um dia de 

vida, de saúde, de paz com as mais copiosas bênçãos do nosso Pai celeste. 

 Gideão teve um chamado direto de Deus para livrar o povo de Israel de um de seus piores 

inimigos que eram os midianitas e depois de pedir três provas, depois de Deus diminuir seu 

exército em 99% do contingente, ele foi à batalha com apenas trezentos homens e saiu vencedor. 

 O mundo reverencia, ama, idolatra o vencedor. Você pode estudar para o vestibular, se 

esmerar nas provas, pode ser um mega aluno aplicado no cursinho, mas seu cursinho só irá te 

homenagear de verdade se você tirar a melhor nota da prova. Você só será lembrado se for o 

número um. O mundo valoriza somente o vencedor e nunca o guerreiro que se dispõe a lutar. 

 Quando acabou a batalha o povo de Israel gostou tanto de ter vencido que fizeram um 

pedido a Gideão e neste pedido estava o seu desejo como nação de que Gideão e sua família 

dominassem sobre todo o povo. 

 Gideão respondeu de forma fantástica e o verso de hoje mostra algumas marcas de seu 

caráter. A primeira delas é que ele não queria ser chefe de ninguém, não queria dirigir e nem 

comandar ninguém. Para Gideão essa missão era de Deus e não dele. A segunda marca foi a 

humildade. Ele não se sentiu capacitado para tanto e transferiu essa responsabilidade para o seu 

Deus. 

 Pergunto-te: quem está no comando de sua vida adolescente? Quando você acorda você 

entrega seu dia nas mãos do Senhor ou sai de casa sem sequer lembrar que Ele existe e te ama? 

Quem está por trás de sua vida? Teus pais, você, seus professores da escola ou do cursinho? Serão 

todos eles e você também? Quem deveria estar no comando de sua vida? 

 Deixe que Deus dirija sua vida, hoje, amanhã e sempre. Feliz dia com Deus. 
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Dezoito de Fevereiro 

O tropeço de Gideão 

 “Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal e a pôs na 

sua cidade em Ofra. Todo o Israel se prostituiu ali após ela, a 

qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa” Juízes 8:27. 

 Bom dia para todos os filhos e filhas adolescentes deste Deus maravilhoso que um dia 

resolveu enviar Seu filho Jesus Cristo para nos salvar. Agradeça a Deus, pois você já aceitou esse 

presente em sua vida e ore para que Ele também seja o Senhor de sua existência. 

 Vivemos num mundo muito veloz e graças a velocidades cada vez maiores da Internet 

que da mesma forma que recebemos muita informação também acabamos esquecendo muita 

coisa. Acabamos nos atrapalhando com tanto e-mail, mensagens no Facebook e mensagens no 

celular que esquecemos o que fizemos ou do que temos por fazer. 

 Pensei comigo mesmo que este era um problema deste mundo louco em que todos nós 

vivemos, mas quando vejo a linda atitude de humildade de Gideão se recusando a governar sobre 

Israel e instantes depois o vemos arrecadar ouro para fazer uma estola sacerdotal vejo que o 

problema já existe há muito tempo. 

 Adolescentes de Deus, corremos todos, independentes de idade de incorrermos no mesmo 

erro de Gideão. Em instantes estamos posicionados do lado certo, do lado de Deus e momentos 

depois estamos nos posicionando do lado do inimigo e nos curvando a ídolos modernos. Gideão 

se recusa a ser governante e logo depois ele cria um objeto, um ídolo para o povo adorar e lá se 

vai toda uma nação se prostituir culturalmente a um ídolo. Ao invés de adorarem ao verdadeiro 

Deus que sempre esteve do lado deles e sempre os livrou de todos os perigos, eles resolvem se 

ajoelhar diante de um objeto. 

 Prezado adolescente, tão logo termine de ler esta meditação, ajoelhe-se diante do Senhor 

e peça para que Ele lhe dê forças espirituais suficientes para nunca abandonar os caminhos de 

Deus. Ore para que Deus o fortaleça nos Seus caminhos. Que Ele dirija os seus passos e que o 

tropeço de Gideão e sua família nunca aconteça nem com você e muito menos com membros de 

sua família. Agradeça a Deus por Ele te ouvir.  
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Dezenove de Fevereiro 

Plantando e Colhendo 

 “Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha 

feito a seu pai, matando a seus setenta irmãos”. Juízes 9:56. 

 Este capítulo nove de Juízes é bem complicadinho de entender, mas se você 

adolescente quiser ter no seu currículo que já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez, então 

você não vai poder se furtar de ler o capítulo todo hoje. 

 Quando começamos na adolescência a desenhar nossos planos, projetos e sonhos, 

não faz parte de nenhum projeto de vocês matar pessoas, mas o mais incrível é que uma 

atitude anormal para os cristãos é extremamente normal para os não cristãos e amigos de 

nosso inimigo. 

 No verso trinta do capítulo oito, você vai ver que Gideão teve setenta filhos. Isso 

mesmo que você leu: setenta filhos. Já se imaginou tendo sessenta e nove irmãos? Essa 

era a realidade da casa de Gideão. Abimeleque, que era um dos filhos de Gideão, gostou 

da ideia de ser um juiz e para atingir seu objetivo de domínio e poder ele contrata vários 

homens ociosos (matadores de aluguel) e desta forma ele manda matar seus sessenta e 

nove irmãos. 

 Que maneira mais rápida e fácil de ser um juiz, não é verdade? Ele simplesmente 

elimina, tira a vida, cancela a respiração, a circulação de todos os que poderiam atrapalhar 

seus planos. Quem iria se meter de valente com um juiz que mandou matar seus irmãos?  

 A Palavra de Deus nos diz que Jotão, um irmão sobrevivente de Abimeleque, fez 

um discurso e fugiu, mas no verso vinte e três lemos que “Deus enviou um espírito mal 

entre Abimeleque e os cidadãos de Siquem, os quais procederam aleivosamente contra 

Abimeleque” e no verso 53 lemos que “certa mulher lançou uma pedra de moinho sobre 

a cabeça dele e lhe quebrou o crânio”. 

 Existe violência na Bíblia e ela está escrita ali para que você adolescente saiba o 

tipo de mundo que já existiu no passado e que as coisas horríveis que você vê hoje são 

consequência de um câncer chamado pecado. Abimeleque plantou. Abimeleque colheu. 
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Vinte de Fevereiro 

Arrependidos? 

 “Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos. 

Faze-nos conforme tudo quanto Te parecer bem. Tão somente 

Te rogamos que nos livre hoje.”  

 Tenho quase certeza que você adolescente já deve estar quase se aprontando para mais 

um dia bem tenso de trabalho, aulas no cursinho quem sabe, mas resolveu abrir a Palavra de Deus, 

esta meditação, orar, cantar e se arrepender de seus pecados logo no início deste dia e com certeza 

seu dia será muito abençoado, pois você aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. 

 Do mesmo jeitinho fácil com que Israel apostatava, se ajoelhava, adorava deuses de pedra, 

ouro, madeira e barro, eles também brincavam de se arrepender e neste capítulo vemos esta 

história se repetir mais uma vez; fico pensando comigo se esse arrependimento era realmente 

verdadeiro ou se eles, o povo de Deus na terra, gostava mesmo era de fingir o arrependimento. 

 Para termos um arrependimento sincero, ele necessariamente terá de vir acompanhado de 

atitude e foi o que o povo fez pelo menos desta vez. Veja o que eles fizeram no verso 16: “Então 

tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor”.  

Qual foi a atitude de Deus diante dessa atitude do Seu povo? Continue lendo o verso 16 

comigo: “e o Senhor não pode mais suportar a angústia de Israel”. 

O amor de Deus não existe para ser entendido não é verdade? Que Deus maravilhoso é 

esse que é trocado por paus, pedras, madeira, tijolo, brincos, ouro, prata, é traído pelo Seu povo e 

ainda assim Deus os amava? 

Que linda lição para sua vida adolescente não é verdade? Muitas vezes adolescentes 

cometem pecados horríveis e nosso inimigo fica te acusando que você foi longe demais para se 

arrepender e pedir perdão ao Senhor e hoje você viu Deus perdoando e intercedendo mais uma 

vez por Seu povo e faz o mesmo por você hoje. 

Que contraste o nosso Deus com os outros falsos deuses! Nenhum desses falsos deuses 

conseguiu livrar Israel e o nosso Deus verdadeiro conseguiu. Ele é maravilhoso. 
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Vinte e Um de Fevereiro 

Votos Precipitados 

“E Jefté fez um voto ao Senhor: se totalmente entregares os filhos 

de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da minha 

casa, estando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do 

Senhor e o oferecei em sacrifício”. Juízes 11:30 e 31. 

Que bom podermos começar mais um lindo dia e aprendermos com a Palavra de Deus. 

Aprender faz parte da vida do adolescente e quanto mais aprendermos melhor serão nossos 

relacionamentos com Deus e também com o nosso próximo. Vamos viajar hoje pelo capítulo 11 

de Juízes e deixar que Sua Palavra fale ao nosso coração. 

O primeiro verso nos diz que “Jefté, o gileadita, era filho de Gileade com uma prostituta” 

e assim começa a vida de um garoto que nasceu fora do ambiente da família.  Imagine Gileade 

saindo um dia de casa e encontrando uma prostituta na rua, cede aos seus encantos e tem relações 

sexuais fora de casa com uma mulher que não era a sua. Nove meses depois ele recebe a notícia 

que seu filho Jefté nasceu. E agora, como fica para contar isso em sua casa? Haveria perdão para 

esse pai? Como a esposa o trataria?  Qual foi a reação dos outros filhos de Gileade ao saber que 

seu próprio pai traiu a mãe e a todos os filhos? 

Continue lendo e você verá que os filhos legítimos de Gileade o rejeitaram e o expulsaram 

de casa e “Jefté foi habitar na terra de Tobe na companhia de homens levianos”. Juízes 11:3 

Mas foi só o povo de Israel entrar em guerra de novo e lá foram os anciãos de Israel 

procurar Jefté para defendê-los. Deus iria apoiar um homem que era o filho de um relacionamento 

fora do casamento para trazer a vitória para Seu povo escolhido? 

Se você adolescente de Deus pensou que não, que Deus não iria aprovar a garra e o 

empenho de Jefté, você errou, pois no verso 32 nos diz que: “O Senhor os entregou em suas 

mãos”. A graça alcançou a Jefté. Ele porém se precipitou com sua vitória e fez um voto totalmente 

louco: se ele ganhasse a batalha, sacrificaria alguém de sua própria família e para pagar seu voto 

ele sacrifica sua única filha. 

Prezado adolescente nunca faça votos precipitados, pois não é bom prometer e não 

conseguir cumprir. Jefté pagou caro pela sua precipitação e isso não foi bom. 
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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 fevereiro 

Chibolete ou xibolete 

“Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra 

Efraim” Juízes 12:4 

Ao tomarmos tempo para estudar a Palavra de Deus sem pressa, ela nos brinda com 

preciosos ensinamentos. Abra sua Bíblia e leia com calma o capítulo 12 de Juízes. 

O capítulo começa com os israelitas de tribo de Efraim vindo pedir satisfação a Jefté pelo 

fato de não terem sido convidados para a guerra e já chegaram dizendo que iriam queimar ele e 

sua casa. Gente boa essa tribo de Efraim não é verdade? 

O que motiva a violência entre os seres humanos é o pecado. O fato de não terem sido 

chamados para mais uma guerra os levou a tomar satisfações com Jefté e aí o inusitado aconteceu. 

A briga entre os próprios irmãos israelenses começou. Jefté e os seus guerreiros deram uma surra 

nos efraimitas, a briga acabou nos vaus do rio Jordão. Quando os efraimitas queriam mudar de 

lado, eles tinham que pronunciar as duas palavras que são o título da meditação de hoje. Quando 

saia a palavra xibolete, os soldados de Jefté tinham certeza absoluta que aquele som era da família 

dos efraimitas e os eliminavam. Por conta de uma satisfação, morreram naquele dia quarenta e 

dois mil homens do próprio povo de Israel. Isso é o que nós chamamos de uma guerra civil, pois 

são pessoas de mesma nacionalidade entrando em guerra. 

Que benefício um adolescente de Deus leva para sua vida do dia a dia ao ler esse capítulo 

12 e depois acompanhar essa meditação? Por que precisamos ler a Bíblia toda para aprender a 

viver de verdade? Vamos tecer algumas considerações e veja se você concorda. 

A violência não vai te levar para lugar nenhum. Evite estar sempre com o gatilho pronto 

para atirar suas palavras precipitadas principalmente nas pessoas que você mais deveria amar que 

são seus pais e irmãos. Evite estar sempre com uma resposta mal educada e afiada para familiares 

e para amigos. Nem todas as pessoas com quem você se relacionar terão paciência contigo e isso 

pode gerar violência. 

Não permita que a inveja seja a mola propulsora de suas atitudes. Deus nos pede que 

vençamos o mal com o bem e somente o sangue de Jesus pode tornar isso possível. 
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Vinte e três de Fevereiro 

Pais Pedindo Sabedoria 

“Então Manoá orou ao Senhor: Ah! Senhor meu, rogo-te que o homem 

de Deus que enviar-te, venha conosco outra vez e nos ensine o que 

devemos fazer ao menino que há de nascer” Juízes 13:8. 

Mal o ano começou e já chegamos quase no final de fevereiro e para muitos 

adolescentes como vocês as férias já acabaram, para outros o estágio já começou e para 

muitos outros é hora de cursinho, pois o terceirão vem com força total. Outros 

adolescentes vão encarar a famosa convocação para o exército, muitos estão chegando 

hoje nos internatos cristãos ao redor do mundo e uma galera de adolescentes se forma 

esse ano e vai tentar vestibular no ano que vem. 

O capítulo treze de Juízes traz uma história extremamente conhecida de todos os 

adolescentes cristãos. A vida de Sansão, o voto de que ele não podia raspar a cabeça, seus 

relacionamentos amorosos com filisteias e prostitutas, sua força descomunal, sua morte 

trágica, serão temas de nossas próximas meditações e tudo isso será baseado nas grandes 

verdades que nos foram deixadas na Palavra de Deus. 

Como estamos todos nos propondo a ler a Palavra de Deus toda ao longo dessas 

meditações, não pude deixar de ver pela primeira vez na Bíblia, desde Genesis até Juízes, 

um casal de israelitas pedindo sabedoria para ensinar seu filho nos caminhos do Senhor. 

Os especialistas e doutores em adolescência no Brasil levaram anos pesquisando 

e chegaram a um número no mínimo assustador: um milhão de adolescentes com idade 

de entre 12 e 16 anos engravidam por ano no Brasil e você sabe para onde foram os pais 

dessas crianças? Eles vazaram que nem o ENEM. Você riu, mas é verdade. 

Pensa comigo adolescente de Deus e você há de concordar comigo que não é na 

adolescência a melhor fase da vida para ter um filho. Quando você tiver uma idade mais 

madura, tiver trabalho, tiver uma esposa ou esposo que pertença ao Senhor, tiver uma 

aliança na mão esquerda, tiver um teto para morar, faça como Manoá e sua esposa. Peça 

sabedoria a Deus para educar seus futuros filhos no caminho do Senhor. Quantos 

adolescentes teriam tido outra vida se seus pais se deixassem dirigir por Deus.  
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Vinte e quatro de Fevereiro 

Namoro Estranho 

 “Porém seu pai e sua mãe responderam: Não há mulher entre 

as filhas de teus irmãos, nem entre o nosso povo, para que tu vás 

buscar tomar mulheres dos filisteus, daqueles incircuncisos? Mas 

Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela muito me agrada.” 

Juízes 14:3 

Sansão teve um privilégio que poucos adolescentes cristãos tiveram que foi ter sido 

escolhido pelo próprio Deus para ser um libertador de Seu povo. Outro privilégio foi que sua mãe 

teve uma dieta escolhida também pelo próprio Deus e ela foi terminantemente proibida de beber 

vinho, bebida forte e comer coisa imunda e você pode conferir tudo, se é que já não conferiu, 

quando leu Juízes 13 ontem. 

Imagine a vida adolescente de Sansão. Ele crescia nos caminhos do Senhor, com um 

cabelo que crescia a cada dia, crescia forte e sarado e muitas, mas muitas meninas israelenses 

deveriam dar uma bola danada para ele não é verdade? 

Imagine quantos torpedos Sansão não recebia no seu celular diariamente vindo de 

milhares de adolescentes que se declaravam apaixonadas por ele. Seu Orkut da época, pois Sansão 

é do tempo do Orkut, devia receber milhares de pedidos de amizade de várias adolescentes 

israelenses e de filisteias também e ele devia responder a todas. 

Numa dessas tardes da vida, enquanto ele acompanhava o crescimento de seu cabelo, ele 

pega seu tablet, acessa o Orkut e lá conhece uma filisteia gatíssima e aí começa sua decadência 

como futuro libertador do povo de Deus. 

Na hora mais crucial da adolescência ou da juventude, quando deveria ter orado muitas 

vezes e pedido ao Senhor uma namorada que também servisse ao Senhor, para onde foi o futuro 

libertador de Israel? Ele foi se abandeirar nas fileiras dos inimigos históricos do povo de Israel e, 

por conseguinte, inimigos de Deus. 

Leia o verso de hoje mais uma vez e você verá que o adolescente de Deus, o jovem de 

Deus, o juiz de Deus escolheu deliberadamente arranjar companhia na terra do inimigo. Você que 

é um adolescente de Deus, o que achou da atitude de Sansão? Será que hoje você está vivendo a 

mesma realidade que ele? Incorrendo no mesmo risco que Sansão? Sua atitude está sendo sábia? 

Seu namoro é aprovado por Deus e seus pais? 
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Vinte e cinco de Fevereiro 

Mal casou e já separou! 

“E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro de honra” 

Juízes 14:20. 

Bom dia para você que é de Deus. Pegue sua maravilhosa Bíblia, abra por favor 

no capítulo 14 de Juízes e você verá que uma boa parte das histórias que envolvem Sansão 

está neste capítulo. 

Ler a Palavra de Deus com calma, sem a pressão de horário ou compromissos do 

dia a dia é para mim um dos maiores privilégios que Deus me dá entre tantos outros e 

resolvi ousar no tema da meditação, pois este casamento foi um dos mais rápidos que eu 

já presenciei. 

Devem ter sido sete dias de festa, pois este era o costume nas terras bíblicas e uma 

genuína tradição dos povos do Oriente. Sansão mata um leão novo e pouco tempo depois 

existe um favo de mel no corpo do leão. Ele monta um quebra cabeça ou um enigma como 

você preferir, sua esposa o convence a contar, ela abre a boca; diz o segredo ao seu povo 

e para honrar sua palavra Sansão, o escolhido do Senhor, tira a vida de trinta homens, 

toma suas vestes e entrega para os filisteus. 

Quem sabe daqui há uns 10 ou 15 anos no auge de sua juventude, você vai ter 

maturidade para entender uma pequena parte do que envolve a palavra casamento e como 

isso pode ser uma bênção na sua futura vida ou também poderá ser uma maldição. 

Diga-me uma coisa: o que você pode esperar de um namoro com uma inimiga 

declarada do povo de Deus? Como juntar no mesmo namoro, noivado ou casamento uma 

pessoa que tem prazer em orar antes de sair da cama, que tem paixão pela Palavra de 

Deus, que ama louvar, que ama ser fiel, com outra que sequer tem noção do que Deus 

representa na sua vida? 

É exatamente isso que a Palavra de Deus chama de jugo desigual. Você louvando 

a Deus e seu (sua) namorado (a) louvando ao inimigo. Não tem como errar na escolha. 

Você viu bem no que deu o relacionamento de Sansão e, portanto, não precisa mais pedir 

conselho para seus pais e líderes quando quiser um namoro com inimigos do Senhor. 
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Vinte e seis de Fevereiro 

A fraqueza de Sansão 

“Foi Sansão a Gaza onde viu uma prostituta. E entrou para 

passar a noite com ela”.  Juízes 16:1. 

 Como é bom para nossa saúde física e principalmente para nosso vigor espiritual 

poder começar cada dia com Sua Palavra. Antes de resolver todos os problemas que virão, 

consigo ver pelos olhos da fé, milhares de adolescentes orando, cantando e estudando a 

Bíblia logo pela manhã. 

 Enquanto estivermos nessa terra e o pecado fizer parte de nossa natureza, 

enquanto não chegar o glorioso dia em que Jesus Cristo vier a esta Terra e nos transformar 

em homens e mulheres a imagem e semelhança de Deus, todos teremos nossas fraquezas. 

 No capítulo 15 de Juízes, Sansão tentou voltar para a casa da mulher e o pai dela 

disse que ela já pertencia a outro homem e tentou empurrar a mais nova para ele. Quando 

ele ouve essa proposta indecente, Sansão comete um verdadeiro crime ecológico; 

utilizando raposas com fogo no rabo e uma queixada de jumento faz um estrago nas 

plantações e na vida de muitos filisteus. 

 Nosso capítulo de hoje mostra um juiz de Israel, um líder, um eleito pelo próprio 

Deus, um escolhido do coração do Pai desde o útero materno procurando uma prostituta 

para ter relações sexuais e não muito depois disso ele acaba se achando com Dalila que 

passava boa parte do seu tempo tentando saber o segredo de sua força em troca de moedas 

de prata. Parece que nos tempos bíblicos a traição custava moedas de prata. Foi assim 

com Jesus e foi assim com Sansão. 

 Está bem claro que a fraqueza de Sansão eram as mulheres. Namorou e casou com 

quem não devia, se envolveu com prostituta e se relacionou com uma mulher interesseira 

e traidora. 

 Se todos têm fraquezas, qual é a sua adolescente de Deus?  Tem fraquezas que 

tens vergonha de repetir até para você mesmo? Que tal pedir perdão a Deus pelas 

fraquezas que ainda não conseguiu vencer? Vamos fazer juntos? Ore aí e eu oro aqui.  

Sentiu-se perdoado pelo sangue de Jesus? Isso é muito bom não é verdade? 
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Vinte e sete de Fevereiro 

Idolatria na casa de Mica 

 “Naquele dia não haverá rei em Israel, cada qual fazia 

o que parecia direito aos seus olhos” Juízes 17:6. 

 Continuamos juntos em nossa caminhada bíblica pelo livro de Juízes e o capítulo 

17 é extremamente curto e mesmo em poucas palavras, muitas verdades aparecem. 

 Todo o capítulo gira em torno de um homem chamado Mica. Logo no início ele 

tem um diálogo com sua mãe e pelo que entendi, ele devolve para sua mãe mil e cem 

moedas de prata e no verso três veja a decisão dela: “Quando ele restituiu as mil e cem 

moedas de prata a sua mãe ele lhe disse: solenemente consagro a minha prata ao Senhor 

para que meu filho faça uma imagem de escultura e uma de fundição. E foram colocados 

na casa de Mica. 

 Vemos aqui, adolescentes de Deus, um grande erro, pois pega um dinheiro dela o 

qual  poderia fazer o que quisesse e o consagra ao Senhor. Essa oferta não poderia ser 

utilizada para fazer algo que Deus abomina que são imagens de escultura e outro de ferro. 

 Nossas ofertas, nossos recursos financeiros quando dedicados ao Senhor, devem 

atender as necessidades da obra do Senhor e não as nossas necessidades. Muitos cristãos 

utilizam ofertas indevidamente e acabam se prejudicando por isso.  

 Ter um ídolo em casa é uma forma barata e rápida de substituir seu tempo de 

contato com Deus por uma adoração barata. O mundo tem ídolos para todos os gostos. 

Para amantes de futebol, vôlei, basquete, natação, seus ídolos são jogadores e nadadores. 

Para quem idolatra novela, seu ídolo é um ator famoso. Para meninas adolescentes pagar 

R$ 700,00 para ver um show de seu cantor ou grupo favorito é muito barato, para o eleitor 

despreparado, o presidente ou a presidente é seu melhor ídolo e para quem gosta de 

música, assistir um show de dupla sertaneja ou música romântica e depois conseguir um 

autógrafo é a alegria e a idolatria de muitos. 

 É normal na adolescência ficar fascinado por idolatria. O recado que deixo para 

vocês que são do Senhor é bem simples: expulsem os ídolos de suas vidas e agradeçam 

sempre por poderem pertencem unicamente ao Senhor Jesus. Ele é digno de adoração. 
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Vinte e oito de Fevereiro 

Idolatria na tribo de Dã 

 “Assim continuaram a usar a imagem de escultura que 

Mica fizera todos os dias em que a casa de Deus esteva em Siló” 

Juízes 18:31. 

 Estamos fechando o famoso mês de fevereiro. Mês de acampamento de verão em muitas 

igrejas cristãs e provavelmente você ou já foi, ou vai ou está num desses. Amanhã começa o mês 

de março, mês típico de retorno de aulas, se é que você já não está em aulas. Você que tem 

oportunidade de estudar sem que tenha que trabalhar para pagar seus estudos, deveria agradecer 

diariamente esse privilégio e se você tem que trabalhar também deve agradecer, pois você sabe 

como ninguém o valor de cada nota azul em seu boletim. 

 O capítulo 18 de Juízes conta a história de cinco rapazes da tribo de Dã que foram atrás 

de terra para ter herança para suas tribos e nessa procura acabaram chegando à região de Efraim, 

perto da casa de Mica. 

 Mica tinha assalariado um levita e este lhe servia de sacerdote. Quando os rapazes 

ouviram a voz do levita lhe perguntaram o que um levita fazia por aquelas bandas. Ele abriu o 

jogo, disse que agora tinha um patrão e ele era o sacerdote da família de Mica. 

 Os cinco rapazes conseguem fazer toda a vistoria por aquelas bandas, voltam para sua 

tribo, seiscentos homens voltam com eles, que por sua vez tomam a cidade de Lais e fazem uma 

proposta para o jovem levita deixar seu patrão e se tornar o sacerdote de toda uma tribo. De quebra 

a tribo de Dã roubou a imagem de escultura e a imagem de fundição que Mica tinha em seu lar e 

por estarem em bando, Mica nem se interessou em buscar de volta o que era seu por direito. 

 O que era pecado apenas em uma família vira febre em toda uma tribo e se você pensar 

numa tribo do povo de Israel com cem mil pessoas mais ou menos, já viu o estrago que a idolatria 

fez na tribo de Dã. 

 É preciso muito cuidado para não cair nos feitiços da idolatria e hoje nada fascina mais 

muitos de vocês do que tecnologia.  Será este seu ídolo moderno e você ainda escolhe servir e 

amar ao seu Senhor como o seu estilo de vida favorito?  
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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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