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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/
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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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Andando com Deus 

 Andou Enoque com DEUS e já não era, porque 

DEUS para SI o tomou. Gênesis 5:24 

 Benvindo ao ano de 2015.  Sonhava com essa data, pois há exatos 15 anos, nascia 
nosso ministério em prol de adolescentes. Tudo começou com um congresso em agosto de 
2000, na cidade de Curitiba e os 350 pioneiros que foram lá, lembram-se de cada detalhe do 
evento. Ao longo desse ano irei comemorar com milhares de professores e adolescentes os 
quinze anos deste serviço voluntário em prol de adolescentes. Vamos continuar nossa 
caminhada de estudos e meditação na maravilhosa Palavra de DEUS, pois trezentas e 
sessenta e cinco meditações foram preparadas com muito carinho para você, adolescente de 
DEUS. 

 O ano está começando e muitos adolescentes estão curtindo as merecidíssimas férias 
e nada melhor que quebrar toda e qualquer rotina e relaxar. Qual será o seu grande sonho 
para 2015? Qual o seu projeto de vida para este novo ano? Como você pretende realizá-lo? 
Quem te garante que você vai conseguir chegar lá? Valeria a pena começar o ano ansioso 
para que ele logo acabe ou será melhor andar dia a dia sem pressa? 

 A cada mês, um adulto, jovem ou mesmo um adolescente da Bíblia, que também 
passou pela adolescência servirão de inspiração ou repreensão para a sua vida no início de 
mês. O escolhido deste mês foi Enoque. Abra sua Bíblia em Gênesis 5:18-24 e leia o que a 
Palavra de DEUS diz sobre ele. Vamos a algumas curiosidades sobre ele: Ele era filho de 
Jarede e foi pai aos sessenta e cinco anos de um garotinho chamado Matusalém. Viveu mais 
trezentos anos e teve muitos filhos e filhas. 

 Depois destes trezentos e sessenta anos muito bem vividos, o próprio DEUS não 
consegue viver sem Enoque e o leva para morar nas mansões eternas. Na transfiguração de 
Cristo, quem DEUS mandou além de Moisés e Elias para confortar Jesus? Seu amigo Enoque. 

 Prezado adolescente de DEUS, quer uma sugestão para seu ano de 2015?  

Inspire-se em Enoque e ande diariamente com o seu DEUS. Não comece nenhum 

de seus dias sem se conectar com o seu REI. Não permita que o seu celular ou aquele 
bendito despertador te desperte em 2015. Ore para que você incorpore o hábito de ser 
despertado carinhosamente pelo ESPIRITO SANTO e quanto ELE te despertar, corra para a 
presença de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPIRITO SANTO e passe seus primeiros 
momentos de seu dia com a Trindade. Ore, louve e abra a Bíblia logo de manhã. 

 Enoque andava com DEUS.  Você adolescente que ama caminhar para 

seu trabalho, escola ou estágio, pode ir orando enquanto caminha. Aproveite esse momento 
único de caminhada para melhorar seu tempo de conexão com o seu Criador e Mantenedor. 
Se Enoque andou com DEUS, você também pode. Feliz 2015 para você.  

Robinson H. Amorim 
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01 de Janeiro 

Conselhos Divinos para Josué 

Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom animo. Não pasmes, 

nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer 

que andares. Josué 1:9. 

Feliz novo ano para você que resolveu colocar Deus em primeiro lugar em sua 

vida e vai começar um novo dia abrindo a Palavra de Deus e esta meditação. Quantos 

adolescentes que não conhecem o Senhor e a vida abundante que somente Ele pode nos 

oferecer, irão acordar hoje com os piores efeitos das bebidas e das drogas consumidas nas 

festas de ontem à noite?  E você, privilegiado, pode acordar sóbrio, buscar seu cantinho 

de oração, louvar o nome de Deus, orar e meditar na Palavra de Deus. Quantas bênçãos 

recebemos por colocar Deus em primeiro lugar em nosso tempo e nossa vida não é 

verdade? 

Esse primeiro capítulo de Josué começa com um dos mais lindos conselhos 

falados pelo próprio Deus para os mortais e Josué foi o privilegiado que recebeu esta 

benesse divina. 

Imagine a responsabilidade que sobrou para Josué: ele foi escolhido por Deus para 

substituir Moisés, que foi o maior líder humano de pessoas de todo o Velho Testamento 

bíblico e caberia a ele apenas a tarefa de conduzir milhões de israelitas para a terra que 

Deus havia prometido ao seu amigo Abraão. Não é qualquer um que assumiria uma 

missão como essa não é verdade? 

Como o primeiro capítulo de Josué é bem curto, eu te convido a ler, pegar uma 

caneta e sublinhar os conselhos que o próprio Deus deu ao seu líder e nas próximas 

meditações estudaremos juntos esses conselhos. 

Todos nós e vocês adolescentes precisamos de conselhos. Geralmente 

adolescentes entram em diversas furadas simplesmente porque não gostam de ouvir 

conselhos, mas o melhor de tudo é poder ter um ombro amigo para buscar orientação para 

seus sonhos, seus planos e suas inquietudes. Se souberem cultivar um bom 

relacionamento com seus pais irão sempre encontrar neles fonte segura de bons conselhos, 

principalmente se seus pais também forem amigos de Jesus. 

 O maior conselheiro que existe é Deus e Ele nos presenteou com Sua Palavra para 

que você tivesse o privilégio de poder ouvir a Sua própria voz. Bom dia para você. 
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Dois de Janeiro 

Levanta-te Agora 

 Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, passa este 

Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. 

Josué 1:2. 

 Não sei se você leu o primeiro capítulo de Josué conforme lhe pedi ontem e muito menos 

se você sublinhou os conselhos divinos, mas sublinhei estas duas palavrinhas que para mim 

trouxeram uma ordem e um conselho para Josué. 

 Se Deus pediu para Josué levantar talvez seja porque ele estava, ou sentado ou deitado, 

mas o recado de Deus foi bem claro: levanta-te agora, pois você tem um grande trabalho pela 

frente. 

 Você adolescente tem toda uma vida pela frente e seus planos, sonhos e projetos de vida, 

sejam eles espirituais, materiais, emocionais, estudantis e profissionais, vão depender, em grande 

parte, de sair do conforto, da preguiça, da negligencia e aceitar o “levanta-te agora” de Deus como 

o primeiro conselho para começar hoje uma nova fase na sua vida. 

 Agora você, com certeza, deverá estar curtindo suas merecidas férias, pois afinal de 

contas sua vida de estudante não é nada fácil. Depois você voltará a estudar, trabalhar, estagiar, 

cumprir suas responsabilidades em casa e tocar sua vida em frente.  Toda a sua vida vai girar em 

torno de suas atitudes em face aos problemas que virão e na grande maioria das vezes, você 

adolescente, estará longe de seus pais e amigos e, portanto assumir uma postura de ficar sentado 

ou deitado enquanto os problemas chegam não vai te ajudar em nada e não te levará a lugar 

nenhum. 

 Muitos adolescentes estão hoje sentados e deitados. A maioria deles está em sinais de 

trânsito, perto de supermercados, perto de bares e lanchonetes pedindo algo para comer ou 

esmolas para alimentar seus vícios. O que faltou para eles foi atitude e sequer têm o privilégio 

que você tem de ouvir conselhos maravilhosos da Palavra de Deus. 

 Levanta-te agora é o primeiro conselho divino para sua adolescência neste novo ano. 

Levantar e tocar sua vida para o alto e para frente é um desafio diário e você, adolescente de Deus, 

tem um grande amigo para lhe ajudar nesta caminhada: o Espírito Santo de Deus vai contigo, por 

onde você for. Quer companhia melhor que essa? 
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Três de Janeiro 

Ninguém te poderá resistir 

 “Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como 

fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei e nem te 

desampararei” Josué 1:5. 

 Fico feliz em poder compartilhar com você minhas impressões sobre as verdades da 

Palavra de Deus e agradeço a Deus, pois você resolveu começar seu dia abrindo a Palavra de 

Deus, orando, cantando e adorando seu Criador. 

 Leia de novo o verso de hoje e imagine quantos adolescentes e mesmo adultos não 

gostariam de ter esta bênção em sua vida. Já parou para pensar no que significa ninguém poder 

resistir a você em todos os seus sonhos e projetos? Sonhar e projetar nossa vida faz parte do 

processo de crescimento e apesar de muitos de vocês terem uma vida simples não custa sonhar e 

serem ousado em seus projetos de vida. 

 Josué iria enfrentar muitos inimigos e esses inimigos eram reis, governantes que iam para 

a guerra, iriam pegar em armas para impedir que a nação israelita chegasse a Canaã e no meio 

desse projeto divino Deus lhe concede a bênção da não resistência. 

 Deus concedeu esta bênção a Josué, pois Deus confiava nele. Josué tinha os atributos de 

caráter necessários para liderar toda uma nação. Deus sabia que Josué iria entrar em batalhas 

cruéis com diversos inimigos e não poderia conceder a ele uma bênção mais importante do que a 

que está no nosso verso de hoje. 

 Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué que ele seria um grande vencedor, 

seria um vitorioso em qualquer batalha que entrasse, pois o próprio Deus garantiria isso a ele.  

 Ter a certeza de que Deus não o deixaria e nem o desampararia dava a Josué a certeza da 

companhia divina para sua vida. Por onde ele fosse à presença de Deus o acompanharia. Josué 

não tinha motivo nenhum para duvidar de Deus, pois o próprio Deus seria sua melhor companhia. 

 Prezado adolescente: não gostaria você de receber de Deus o mesmo presente que deu a 

Josué? Não gostaria de contar com a presença de Deus continuamente ao longo de seus dias? 

Ajoelhe-se e peça a Deus este favor. Ele pode te conceder. 
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Quatro de janeiro 

Não te deixarei 

 Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como 

fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei e nem te 

desampararei. Josué 1:5. 

 Bom dia para você que acabou de despertar de um sono maravilhoso e reparador 

e resolveu buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Se ninguém poderia resistir a 

Josué por todos os dias da vida dele, já era uma bênção maravilhosa, sonhe que Deus 

oferece a ele mais dois presentes especiais que com certeza você e eu também precisamos 

para nossa vida. 

 Deus simplesmente falou para Josué que Ele, o grande Eu Sou, o Todo Poderoso, 

o Criador dos céus e da terra, o único Deus soberano de todo o universo, o originador da 

vida, Deus forte, o Pai da eternidade, não o deixaria e nem o desampararia. 

 Será que Josué precisava de mais algo para sua vida de líder de uma nação de 

escravos como era o povo de Israel? Será que sua família precisaria de mais alguma coisa 

sabendo que o Deus de Israel havia abençoado dessa forma o seu patriarca? 

 Prezado adolescente, quando Deus abençoa alguém, e você pode constatar isso 

acontecendo na vida de vários personagens bíblicos, Ele dificilmente abençoa com um 

presente só. Deus é maravilhosamente pródigo, farto, abundante e concede-nos muito 

mais do que pedimos ou pensamos. 

 A vida moderna está cada dia mais complicada. Está cada dia mais normal 

adolescentes engravidarem, saírem da maternidade com seu filho envolto num saco preto 

ou azul e o deixarem na primeira caçamba de lixo da esquina. Acabei de ver essa notícia 

na internet e ela já não causa mais espanto em ninguém, pois descartar filhos virou rotina 

na vida de quem não conhece a Deus. 

 Em contraste, claro, com o incidente acima, veja a bênção das promessas divinas 

que você que é cristão acabou de receber ao ler a Palavra de Deus hoje. Deus prometeu 

cuidar e amparar Josué e lógico que você também pode receber esse mesmo presente da 

mão maravilhosa de Deus. Clame a Deus por esta bênção para sua vida. Ore mais ou 

menos assim: “Senhor me conceda a mesma bênção de Josué”. Amém e Amém. 
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Cinco de Janeiro 

Esforça-te e tem bom ânimo 

 Esforça-te e tem bom animo, porque tu farás a este povo 

herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Josué 1:6 

 Josué assumiu a grande missão de conduzir milhões de israelitas para assumirem 

seu lugar na terra prometida por Deus a Abraão. Quem já comandou pessoas no dia a dia 

sabe que não é nada fácil liderar, mesmo porque existe um grande peso que recai na 

pessoa do líder que é a nobre e irrecusável arte de dar o exemplo Os liderados esperam 

isso de seu líder e não é nada fácil dar o exemplo, pois somos falhos e pecadores e somente 

Jesus Cristo é perfeito. 

 Você adolescente que já leu todo o capítulo primeiro do livro de Josué, vai notar 

que Deus, sim Ele mesmo, nestes conselhos que dá a Josué, usou a expressão “esforça-

te” três vezes e creio firmemente que quando Deus repete algo é porque Ele está tentando 

nos ensinar verdades muito importantes. 

 O adolescente cristão precisa entender, de forma clara e objetiva, este recado de 

Deus para a vida de Josué e que também trará reflexos para sua vida hoje em pleno século 

21. Você pode espantar para bem longe de você a ideia de que sua vida será um mar de 

rosas, que tudo virá facilmente de seus pais, que você não precisará ralar nessa vida e que 

ter de se esforçar definitivamente não faz parte de seu projeto de vida. 

 Muitos adolescentes tem uma vida muito boa, mas muito boa mesmo. A grande 

maioria dos adolescentes cristãos que conheço em minhas viagens pelo Brasil, não 

precisam pagar contas, não pagam aluguel, não precisam fazer compras em supermercado 

e não tem ideia de quanto é necessário para sobreviver neste mundo. 

 Sua parte nessa fase de sua vida é se esforçar. Se você só estuda sua parte é um 

bom boletim. Se você estuda e também trabalha, então se esforce. Se você é bolsista num 

internato cristão, então se esforce. Se você se esforçar na adolescência, você vai estar 

preparado para encarar os desafios de sua juventude e depois de sua vida adulta. Além de 

se esforçar, Deus também te aconselha a ter bom animo e isso quer dizer que você precisa 

fazer o que precisa ser feito com muita alegria e disposição, pois essa atitude vai aliviando 

seu fardo ao longo do caminho. Feliz dia para você. 
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     Seis de Janeiro 

             Sê muito corajoso 

 Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Josué 1:7 

 Enquanto escrevo esta meditação, vejo pela janela mais um lindo dia lá fora. Hoje 

está um lindo dia de sol em Curitiba e nada melhor do que começar o dia com Deus, com 

Sua Palavra, com louvor e com oração. Não sei se você tem o mesmo hábito que eu, mas 

se você priorizar seu contato diário com Deus nas primeiras horas da manhã, você verá 

na prática o resultado de alívio que Deus dá para seus fardos. Seu primeiro momento 

diário com Deus vai te transformar num adolescente cristão mais e mais dependente do 

poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. 

 Continuamos juntos curtindo os conselhos divinos que Deus deu diretamente para 

Josué e este conselho chega hoje para você: seja muito corajoso. 

 Geralmente adolescentes são muito corajosos principalmente se estiverem em 

grupo, em gangues, em galeras, nas cadeias para menores ou portando um fuzil AR 15 

nas principais favelas do Rio de Janeiro ou São Paulo. 

 É preciso muita coragem para encarar o ensino médio numa escola pública onde 

a grande maioria não é cristão. É preciso muita coragem para manter-se puro e imaculado 

dando um excelente testemunho do que Jesus pode fazer e faz na sua vida. 

 É preciso muita coragem para dizer que não irá fazer nem prova e nem trabalhos 

escolares no sagrado dia de sábado, mesmo que isso custe a sua reprovação.  É preciso 

coragem, muita coragem para não ter relações sexuais na sua idade e também é um 

exercício de coragem dizer não a um copo de cerveja e ao maldito primeiro cigarro. 

 É preciso coragem para ser cristão incorruptível num mundo onde a corrupção é 

algo muito normal. É preciso coragem para dizer para a gata ou o gato mais lindo da 

classe que você não aceita a historinha de ficar, pois seus princípios de vida não batem 

com os dela ou os dele. É preciso coragem para dizer que não virá na sua formatura na 

sexta à noite, pois de acordo com a Palavra de Deus já é sábado bíblico e você adotou a 

fidelidade à lei de Deus como estilo de vida. Não é fácil ser cristão corajoso Você precisa 

de muita coragem para ser o adolescente cristão que Deus quer que você seja. Parabéns. 
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 Sete de Janeiro 

Observe a lei 

 Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te 

ordenou. Dela não te desvies, nem para direita, nem para a esquerda, 

para que sejas bem sucedido por onde que andares.  Josué 1:7 

 Que privilégio teve Josué como homem, pai, avô, líder, como sucessor de Moisés 

e como um servo de Deus nesta terra. Ele foi um privilegiado de Deus, pois o próprio 

Deus foi quem o aconselhou. O próprio Deus ensinou a ele o caminho do sucesso, deu a 

ele as dicas necessárias para ter uma vida digna e decente. 

 Como adolescente, seu padrão de sucesso é muito influenciado pelo que a internet 

e a mídia televisiva dizem sobre isso. Para a mídia, pessoas de sucesso são geralmente 

artistas de cinema americano que viram celebridades se tiverem seus trabalhos indicados 

para o prêmio máximo anual. Para a mídia, pessoas de sucesso são jogadores de futebol 

e geralmente o conceito de sucesso está intimamente ligado a dinheiro e fama. Ser famoso 

é ser alguém de sucesso, não importando quanto você mentiu para conseguir o que você 

tem. 

 Para muitos adolescentes passar no vestibular das universidades federais é um 

sucesso e é mesmo, pois você, como cristão, vai competir com toda uma garotada da sua 

idade e poderá se sobressair no meio da galera do mundo e dar um excelente testemunho. 

Esse é um bom caso de sucesso. 

 Como adolescente cristão é importante terminar o ensino médio, cursar uma 

universidade ou um bom curso técnico. Se você tiver perfil para ser professor, você vai 

ter que passar pelo mestrado e doutorado se aspirar dar aula em universidades. 

 Fatalmente alguns de vocês serão empreendedores, serão empregadores, serão 

diretores de multinacionais e etc. Namorar, noivar, casar e constituir sua família podem 

ser seus objetivos também, mas se você ao longo de sua caminhada, se esquecer de Deus, 

se você excluir Jesus Cristo, dispensar a companhia diária do Espírito Santo na sua vida, 

você vai chegar lá na frente e verá que não foi bem sucedido como Deus queria que você 

fosse. O padrão de sucesso de Deus passa pela obediência à Sua lei e isso sim te torna 

hoje um adolescente de êxito. Não se afaste dos caminhos do Senhor. 
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Oito de Janeiro 

O Senhor teu Deus é contigo 

 Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom animo. Não pasmes, 

nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer 

que andares. Josué 1:9. 

 Não é maravilhoso você com tão pouca idade, sem saber ainda qual será sua 

profissão, que cor será sua namorada, como será sua vida no futuro, saber, ao ler este 

verso de hoje, que o mesmo Deus que esteve com Abraão, Isaque Jacó, José, Moisés e 

Josué estará com você, e o que é melhor, todos os dias de sua vida? 

 Neste mundo moderno e também muito louco, alguns adultos, devido a problemas 

de relacionamento ou mesmo de egoísmo, resolvem viver a vida sozinhos e se dedicam 

como nunca ao seu trabalho. São excelentes profissionais, mas ao chegar em casa, eles 

têm que se virar sozinhos, pois eles não têm ninguém para ajudá-los a fazer nada, não têm 

ninguém para abraçar, ninguém para beijar, ninguém para dizer eu te amo e quero fazer 

você feliz hoje e sempre. Tudo isso acontece porque eles escolheram ser solitários. Esse 

é um estilo de vida de muitas pessoas que não querem se envolver com ninguém. 

 A cidade de Brasília tem um dos mais altos índices de suicídio do Brasil e os 

estudiosos que analisaram os motivos sempre chegam à mesma conclusão: solidão. 

Muitos dos que se suicidam nunca ouviram falar de Jesus e se ouviram não escolheram 

fazer dEle seu melhor amigo em quem poderiam confiar e com quem poderiam conversar. 

 Você que ainda está na fase da adolescência e é cristão tem alguns privilégios que 

muitos gostariam de ter, um deles, com certeza, é a garantia diária que não importa quão 

longe você tenha se distanciado, o seu maravilhoso Deus vai estar com você por onde 

quer que você ande.   

 Agora não vá se meter em lugares que, com certeza, você já sabe com 

antecedência que Deus não estará lá. Deus não é homem para estar presente onde o ser 

humano é idolatrado, adorado e exaltado. Deus não se faz presente em lugares onde o 

pecado é algo que os pecadores amam e se satisfazem com sua prática. 

 O Senhor teu Deus é contigo. Que lindo presente recebemos de Deus hoje.  
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Nove de Janeiro 

Uma prostituta nos planos de Deus 

 Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo 

nome era Raabe e pousaram ali. Josué 2:1. 

 Depois de receber conselhos e palavras de animo diretamente de Deus, Josué 

começou a trabalhar para tentar tornar possível o sonho de Deus de ver Seu povo 

chegando à Canaã. Aqui já fica um primeiro aprendizado para você adolescente: sua vida 

de trabalho, de missão, de serviço voluntário em prol do próximo, de ser conselheiro em 

clubes de desbravadores, ou mesmo como um missionário da música, pode estar sendo 

utilizado para realizar um sonho de Deus em prol da salvação de outras pessoas. 

 Talvez você que tem entre treze e dezessete anos já saiba o que faz uma prostituta, 

mas para quem não sabe, as prostitutas, para pagarem suas contas, comerem, criarem seus 

filhos e viverem, alugam o seu corpo para que estranhos tenham com elas relações 

sexuais. 

 A atividade sexual que no coração de Deus é um presente Dele para todos os casais 

(homens e mulheres) após a bênção do casamento, também foi ao longo dos anos de 

pecado sendo adulterada e há muito tempo o sexo impróprio virou negócio e desse 

negócio, as prostitutas tiram seu sustento. 

 Os caminhos de Deus não são os nossos, mas os dois espias de Josué encontraram 

na casa dela um lugar seguro para dormir e no outro dia o rei de Jericó ficou sabendo do 

fato. Raabe escondeu e protegeu os dois servos de Josué e como gratidão a esta acolhida 

ela conseguiu salvar toda a sua família e tudo o que ela tinha. Isto está relatado em Josué 

6:25. 

 Faz parte do plano original de Deus nos resgatar deste mundo de pecado e de 

pecadores. Foi por isso que Seu próprio filho Jesus, veio ao mundo. Você adolescente 

cristão também é um pecador e da mesma forma que a graça, ou seja, o amor de Deus 

encontrou Raabe, este amor também te encontrou e hoje você tem uma nova vida, uma 

vida abençoada, uma vida protegida e amparada pelo Senhor Jesus. Curta a graça de Deus 

diariamente na sua vida e agradeça a Ele o privilégio de ter sido salvo por Ele. 
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Dez de Janeiro 

Raabe reconhece quem é Deus 

 Ouvindo isto desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há 

animo, por causa da vossa presença, pois o Senhor vosso Deus é 

Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Josué 2:11 

 Pensei que já havia completado minha meditação sobre Raabe quando me deparei 

com o verso onze, vamos, então, juntos aprender como este verso, falado por ela, pode te 

ensinar algo. 

 Antes que os espias deitassem, Raabe foi conversar com eles e lhes confidenciou 

que sabia que o Senhor iria dar aquela terra aos israelitas, que um grande pavor tinha 

caído sobre todo o povo, que todos tinham ouvido falar do Deus que secou o mar 

Vermelho, do Deus que tinha ferido o rei mais temido da época, o rei dos amorreus. 

Depois de tudo o que falou, Raabe dá o testemunho real de que “o Senhor vosso Deus é 

Deus em cima, nos céus e embaixo na terra” Josué 2:11. 

 Veja bem adolescente que Raabe não diz o Senhor nosso Deus e sim o Senhor 

vosso Deus. O Deus criador, todo Poderoso, mantenedor dos céus e da terra ainda não 

fazia parte de sua vida e mesmo não conhecendo o Deus que você adolescente conhece, 

ela deu um mega testemunho positivo a respeito do Deus de Israel, meu e seu. 

 Creio que aprendi hoje com Raabe que não preciso e não irei ter vergonha de me 

posicionar e testemunhar a respeito do meu Deus. Se Raabe, que não conhecia ao Senhor 

pode reverenciar Deus desta forma, você adolescente e eu, que um dia tivemos um 

encontro com Jesus, que um dia entregamos nossa vida num tanque batismal, que um dia 

rejeitamos o mundo para seguir a Jesus, também podemos faze-lo. 

 Num mundo que te cobra diariamente para se posicionar sobre diversos assuntos, 

muitos inclusive que não tem nada a ver com nada, é muito bom saber que Deus sempre 

poderá contar com nosso posicionamento correto, dar um testemunho correto e verdadeiro 

sobre o Filho de Deus e mesmo sobre a Trindade. 

 Nossa vida de testemunhas oculares, modernas e atuais de tantas bênçãos divinas 

e de Seu grande amor por nós, pode e irá melhorar muito depois de tudo o que aprendemos 

com o verso de hoje. Deus seja louvado por tudo o que Ele é o que Ele fará. 
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Onze de Janeiro 

O fio vermelho 

 Respondeu ela: conforme as vossas palavras assim seja. E ela 

atou o cordão de escarlate à janela. Josué 2:21 

 Tão logo Raabe deu aquele mega, ultra e super testemunho sobre o Deus 

verdadeiro, solicitou proteção para ela e para toda a sua família. Mas imagine que sinal 

eles poderiam combinar, pois a cidade iria ser invadida pelos soldados de Israel e no calor 

de uma batalha quem iria se lembrar que aquela casa, perto daquele lado do muro era a 

casa que deveria ser abençoada com a liberdade? 

 Eu não tenho a menor ideia de onde os dois espias de Josué encontraram um fio 

vermelho ou escarlate, mas o certo é que eles deram este fio para Raabe e só os espias e 

a família de Raabe sabiam que aquele fio representava proteção e libertação. 

 Uma lição para vossa vida ainda adolescente: os espias deram sua palavra de honra 

de que Raabe e sua família seriam salvos, desde que ela e seus familiares cumprissem o 

acordo. Eles fariam a parte deles no acordo se ela também fizesse a parte dela. Era um 

acordo. Os dois lados têm que cumprir. Não tem moleza quando se faz um acordo ou se 

promete alguma coisa para alguém e principalmente para Deus. 

 Nesta fase de sua vida em que vocês estão em formação de caráter, é muito 

importante você aprender que sua palavra, suas promessas e seus pactos tem um valor 

único e se você der sua palavra e não cumprir, dificilmente seus pais, amigos e quem sabe 

sua futura ou atual namorada ou namorado não irão acreditar em você. 

 Da mesma forma que o fio vermelho foi um símbolo do cuidado e proteção divina 

para a família de Raabe, o sangue do cordeiro pascal aspergido nos umbrais da porta dos 

israelitas escravos no Egito os libertou da morte de seus primogênitos. 

 Este fio escarlate também pode simbolizar o sangue de Jesus que foi derramado 

um dia na cruz do Calvário para salvar você adolescente cristão que um dia aceitou o 

sacrifício de seu Salvador numa cruz. Este sangue protege sua vida, sua casa, seus pais, 

sua namorada, sua escola, sua família, seus queridos, sua igreja, seu quarto no internato, 

sua mesa no cursinho ou sua sala no estágio. Não é bom saber que todo adolescente cristão 

pode viver feliz protegido vinte e quatro horas pelo sangue do cordeiro Jesus? 
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Doze de Janeiro 

Santificai-vos 

 Disse Josué ao povo: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará 

maravilhas no meio de vós. Josué 3:5 

 Os preparativos para as batalhas do povo de Deus na terra prometida iriam 

começar e quem deveria ir à frente desta nação de escravos em guerra?  O verso três de 

Josué três, nos diz que quando o povo visse a arca da aliança do Senhor passando pelo 

meio do arraial, era hora de sair do conforto, da comodidade, da paz e ir à batalha. O 

símbolo do concerto de Deus com Seu povo iria na frente e você adolescente de Deus, 

sabe muito bem que quando Deus vai na frente, os resultados são maravilhosos. 

 Para que os israelitas tivessem a grandiosa certeza de acompanharem, verem e 

presenciarem o poder de Deus atuando em suas vidas, Josué fez um pedido especial, mas 

bem objetivo: santificai-vos. 

 Muitos de vocês estão tão neuróticos com a tal da vida moderna que muitos sequer 

conseguem fazer todos os trabalhos escolares do dia. Muitos adolescentes acabam se 

envolvendo com tantas coisas e tantos projetos, muitos deles totalmente desnecessários, 

que se esquecem, literalmente, de tirar um tempo para sua devoção pessoal com o Deus 

Todo Poderoso. 

 A santificação envolve tomar tempo diariamente para ouvir Deus falar através de 

Sua Palavra. Envolve falar com Deus através da oração, de súplicas, de lágrimas, de 

clamor pelos pedidos em prol da sua vida, da vida de seus pais e irmãos e também de 

todos os seus parentes e amigos. É preciso frear o mundo e seus atrativos para poder 

começar o seu interesse pelo sonho de Deus para sua vida que é a santificação diária. 

 Santo é o adolescente que foi ou está sendo separado para um propósito divino e 

você adolescente pode e será usado por Deus para ser uma bênção na vida de outras 

pessoas. Habitue-se a perguntar diariamente ao Senhor se você está se tornando o 

adolescente que Ele quer que você seja. Tome tempo para curtir a maravilhosa presença 

de Deus na sua vida. Tenha sempre a Palavra de Deus com você, seja no acampamento, 

no seu quarto, na mochila, no estágio, no criado mudo ao lado de sua cama, e ao aprender 

diariamente com Deus, irás saber o que realmente é ser santo.   
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Treze de Janeiro 

Aprendendo a ouvir 

 Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi 

as palavras do Senhor vosso Deus. Josué 3:9 

 Logo depois que Josué aconselhou os israelitas a se santificarem, ele pediu para 

os sacerdotes levantarem a arca da aliança e irem andando diante do povo, foi aí que algo 

muito interessante aconteceu. Leia o verso sete e você verá que o Senhor começou a falar 

com Josué e quando Josué viu que era o próprio Deus falando com ele, não perdeu tempo 

e chamou os filhos de Israel para virarem para o lado de Deus e o ouvirem. 

 Fico escrevendo para vocês o que Deus me mostrou através da leitura da Sua 

Palavra e para mim a primeira lição que tiro é que o mesmo Deus que falou com o Seu 

líder e servo Josué, também quer falar com você adolescente. É por isso que na sua idade, 

com tantas provas, trabalhos escolares, estágios e quem sabe até trabalho remunerado, o 

Espírito Santo de Deus fala à sua mente, te orienta, permite que nem sempre as coisas 

aconteçam do jeito que você acha que tem que acontecer e agindo dessa forma, você pode 

ter certeza que o seu Deus sempre, mas sempre vai querer o seu melhor e Ele está disposto 

a falar com você. 

 A segunda lição que extrai desse incidente é que na vida espiritual de todos os 

adolescentes cristãos existem dois lados: o lado de cá, que é o lado de Deus Pai, Deus 

Filho e Deus Espírito Santo, o lado da eterna e imutável lei de Deus e o lado de lá, que é 

o lado do pecado, do nosso inimigo e também inimigo da Trindade.  

 Enquanto estivermos juntos com a Trindade divina, estaremos amparados, 

protegidos e será maravilhoso viver do lado de cá. A Trindade divina te dá diariamente o 

direito de escolha e você adolescente cristão já sabe fazer sua escolha ao lado de Deus. 

 A terceira lição é que o Espírito Santo te chama, te orienta, te mostra que o lado 

de cá é o melhor, mas nada disso terá valor e importância se você, adolescente de Deus, 

não estiver disposto a ouvir. Quantos milhares de adolescentes cristãos simplesmente 

abandonaram o lado de cá simplesmente por não quererem ouvir. Não ouviram seus pais, 

nem a Trindade e nem a Palavra de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Feliz dia. 
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Quatorze de Janeiro 

Lembranças de Viagem 

 E lhe disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao 

meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre os ombros 

segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Josué 4:5.  

 Depois de um ano letivo pesado com provas e trabalhos, muitos deles totalmente 

desnecessários, o que todos os adolescentes do planeta querem são férias. Quando se fala 

em férias, a raça adolescente quer dormir mais tarde, ficar mais tempo na internet e 

acordar mais tarde do que nas férias passadas e, logicamente, a maioria gostaria de estar 

viajando. 

 Viajar de férias faz parte do estilo de vida que implantamos em nossa família. 

Quando falo em férias, falo em férias mesmo. Dos trinta dias possíveis para quem ainda 

trabalha, dez são dedicados a praia e não alugamos casa de praia, para não termos que 

fazer faxina, nem arrumar cama, nem ficar cozinhando, nem lavar louça e os banheiros. 

Nosso orçamento nos permite ir para pousadas, com serviço de quarto e desjejum 

incluído. Vamos para o mar, voltamos no horário em que o sol começa a ficar forte, 

voltamos para a pousada, curtimos a piscina, a sombra, o ar condicionado, banho e vamos 

almoçar em restaurantes. Depois do maravilhoso picolé ou sorvete de sobremesa, 

voltamos para o ar condicionado, dormimos um pouco ou vemos um filme e no meio da 

tarde, quase no fim, voltamos para o mar nem que seja para andar na areia ou jogar 

frescobol. Pensa que acabou? Não. Voltamos para a pousada e saímos novamente, desta 

feita para lancharmos na orla. Nem sempre tivemos férias assim, mas nos últimos cinco 

anos, o Senhor nos tem permitido fazer isso com minha esposa e duas filhas e agradeço a 

Deus pelos momentos que passo com elas. 

 Josué recebeu uma ordem direta de Deus para retirar doze pedras do rio Jordão. 

Elas seriam como uma espécie de lembrança de viagem. Aquelas pedras serviram de 

memorial do cuidado de Deus pelos Seus filhos durante a passagem pelo Jordão. 

 É muito bom viajar de férias, mas o melhor é não esquecer a companhia diária e 

maravilhosa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espirito Santo. Nossos dias de férias não 

começam no notebook e sim com culto individual e terminam com o culto familiar à 

noite. Jesus é nossa melhor lembrança de viagem. Feliz férias com Jesus para todos. 
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Quinze de Janeiro 

Quando o maná parou? 

 No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o 

maná. Os filhos de Israel não o tiveram, mas nesse ano comeram 

das novidades da terra de Canaã. Josué 5:12 

 Pense em milhares e milhares de adolescentes caminhando anos e anos pelo 

deserto e ao levantarem para o desjejum o que tinha na mesa? Maná. Depois de mais 

atividades pela manhã, sem internet, sem banda larga, sem tablets, sem smart tv e sem 

celular, suas mães os chamam para almoçar e para total surpresa deles o que tinha na 

mesa? Torta de grilo com maná (o grilo eles podiam comer conforme Levítico 11). Depois 

daquele soninho após o almoço e sem sessão da tarde para ajuda-los a relaxar, eles 

deveriam ajudar seus pais: trabalhar, alimentar os animais, e só depois tomar seu banho e 

se preparar para a melhor refeição do dia e lógico que você já adivinhou: sopa de maná. 

 Confesso que não conheço ninguém que gosta de lanchar, almoçar e jantar a 

mesma comida, mas imagine só adolescente, que toda a nação de Israel deveria agradecer 

por ter aquela comida celestial que vinha certinha para suas mesas, pois como eles 

poderiam plantar e colher no deserto? Deus estava suprindo a necessidade mais básica 

que era a alimentação. 

 Para você adolescente cristão que tem o privilégio de ter três refeições diárias, 

para você adolescente que estuda no internato e que supostamente tem as refeições 

balanceadas diariamente, talvez seja muito difícil entender o drama que os adolescentes 

israelitas passaram.  

 Vislumbre apenas por um momento que você é um adolescente morando no quarto 

país mais pobre do planeta, justamente na África. Você está sem comer há semanas e de 

repente, do nada, começa a cair algo parecido com bolos de mel e você tem a chance de 

matar sua fome e de sua família todo dia e sem precisar capinar, regar e colher seus 

alimentos. Você iria agradecer ou reclamar? 

 O maná parou de cair no dia que Deus cumpriu Sua promessa e os fez comer pães 

sem fermento e espigas tostadas já da colheita de Canaã. Deus mudou o cardápio. 
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Dezesseis de Janeiro 

Reforço para a batalha 

 Respondeu ele: Não. Mas venho agora como príncipe do 

exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em 

terra e o adorou e perguntou-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? 

Josué 5:14 

 Josué, representando milhões de pessoas, tinha uma tarefa gigantesca, uma 

batalha, uma guerra pela frente. Ele teria que conduzir todo o seu exército para penetrar 

numa terra fortificada e murada como Jericó, e como conduzir um povo que foi escravo 

durante muitos anos e agora como convencê-los a pegar em armas para conquistar uma 

cidade? 

 Fico pensando no grande problema que Josué tinha e agradeço a Deus pela 

também grandiosa e maravilhosa solução. Deus o Pai, mandou Jesus o Filho, o príncipe 

do exército do céu para ser o idealizador, o estrategista e o general de sua primeira grande 

batalha como líder de toda uma nação. Veja adolescente como Deus tem uma ideia 

fantástica, manda Seu Filho e resolve o problema de Josué, que era enfrentar seu primeiro 

inimigo e ainda por cima sair vitorioso. 

 Creio que todos os adolescentes podem aprender desse ensinamento da Palavra de 

Deus. Hoje Deus também repete para você a realidade que Ele fez acontecer na vida de 

Josué. Ele está sempre disposto a enviar o Espírito Santo para ajudar cada adolescente em 

suas batalhas. Posso ouvir um amém da sua parte? 

 Todo adolescente tem suas batalhas. Talvez a sua seja a cura da timidez, a batalha 

de ter que começar a namorar e começar a se relacionar com alguém, talvez você esteja 

sentado no cursinho pré-vestibular e não ter a menor ideia do que fazer daqui a alguns 

meses na faculdade. Talvez sua batalha seja encarar o trabalho já no fim dessas férias e 

vai ter que conviver com adultos lhe mandando e desmandando. Quem sabe você vai 

encarar os testes físicos para se livrar de servir a Pátria como soldado raso. 

 Não importa muito quais sejam as suas batalhas. Não entre em desespero. Da 

mesma forma que Josué recebeu Jesus na sua vida naquela hora tão crucial, o Espírito 

Santo de Deus também virá em seu auxílio. Você acredita nisso? Confie no Senhor! 
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Dezessete de Janeiro 

O pedido se repete 

 Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça 

as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E 

Josué fez assim. Josué 5:15 

 Em resposta à pergunta de Josué no verso 14: Que diz meu Senhor ao teu servo? 

veio o verso de hoje e se você já leu a Bíblia alguma vez, vai ver que esse pedido já tinha 

sido feito por Deus a Moisés, agora é a vez do príncipe do exército do Senhor fazer o 

mesmo pedido a Josué. 

 Sempre gosto de ler minha Bíblia com muita calma, pois é dela que me vem à 

inspiração para escrever essas meditações para vocês adolescentes e agora vamos ver com 

a mesma calma o que aprendemos desse episódio. 

 Creio firmemente que sempre que você se aproximar de Deus, você deve ter em 

mente quem realmente Ele é: Santo, Deus Criador, Mantenedor, Início e Fim, o Soberano 

dos soberanos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus não é seu amigo do Facebook, 

Deus não é seu pai terrestre, Deus não é seu primo, Deus não é estagiário de seu trabalho 

e muito menos o professor de física do seu cursinho. Deus é Deus e portanto sempre que 

você se achegar a Deus, você sempre terá que lembrar quem ELE é e quem você é. 

 Os sapatos são de uso exclusivo de cada um e geralmente o sapato lembra barulho 

e foi por isso que Jesus pediu a Josué para tirar os sapatos. Às vezes está um silêncio 

maravilhoso no culto de quarta-feira quando entra uma mulher ou um homem, que não 

sabe que está entrando na casa de Deus, e faz um barulho danado. Uns de propósito e 

outros não. 

 Quando chegarmos na presença de Deus seja em casa ou na igreja que você 

congrega, este primeiro momento é de silêncio, de respeito por poder entrar num ambiente 

que não lhe pertence e por não lhe pertencer é que você precisa se calar. Aprenda a tirar 

o barulho dos sapatos de sua vida e contemple a beleza que existe no silêncio na presença 

do Senhor. Creio que você adolescente moderno pode ser um exemplo de reverência para 

muitos adultos. Um adolescente cristão que chega na casa do Pai em silêncio, que ajoelha 

e ora é um testemunho vivo de adoração. Bom dia. 
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Dezoito de Janeiro 

O plano para a batalha 

 Os sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de 

carneiros diante da arca. No sétimo dia rodeareis a cidade sete 

vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Josué 6:4. 

 Decididamente os planos de Deus não são nem de longe iguais aos planos dos 

homens. Nenhum general, soldado, sargento ou todos os valentes de Josué e o próprio 

Josué poderiam imaginar um plano tão simples para ganhar uma batalha. 

 Quem é adolesceste cristão e já passou por igrejas evangélicas conhece a história 

e sabe muito bem como foi. A cada dia, os sete sacerdotes, com sete trombetas diante da 

arca e o povo atrás, rodeavam a cidade uma vez apenas. Nos outros dias tudo igual e no 

sétimo dia do planejamento seriam necessárias sete voltas e um grito para o muro cair. 

 Analise com calma a estratégia divina para ganhar mais uma batalha para seu 

povo: caminhar, tocar sete trombetas, ninguém falaria nada enquanto caminhasse, sete 

voltas no último dia e um grito. Nenhum sangue, nada de tiro, flechada, cadeirada e 

martelada no início da batalha. 

 Se você tivesse que escrever uma redação ou uma palestra sobre a vitória de Deus 

na batalha contra Jericó o que você escreveria?  Que lição você tira para sua vida desse 

plano de Deus para a vitória do Seu povo? O que este incidente bíblico pode te ensinar 

prezado adolescente cristão? Estamos há tantos anos dessa batalha e ainda hoje em pleno 

século vinte e um ela pode me ensinar algo? 

 Enquanto você pensa e tira suas próprias conclusões, e isto é ótimo, pois pensar é 

um exercício e quanto mais você praticar melhor será sua capacidade de analisar e fazer 

escolhas sábias. E ai já saberia dizer para seus colegas de classe o que você aprendeu 

sobre a batalha de Jericó? 

 Aprendi que nem todas as batalhas da minha vida são problemas que tenho que 

resolver do meu jeito. Os jeitos de Deus resolver minhas batalhas com certeza são bem 

mais simples, mais rápidos e mais fáceis. Aprendi hoje que Jesus Cristo sempre está 

pronto e tem soluções mais fáceis que me ajudam no meu dia a dia. E você adolescente o 

que aprendeu com essa história de Jericó? Pense e extraia lições da Palavra de Deus. 
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Dezenove de Janeiro 

Não mexa no que não pode 

 Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, 

tendo-as vós condenado, não tomes dela coisa alguma e não façais 

maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Josué 6:18 

 Depois de rodear a cidade de Jericó por seis dias e no sétimo dia por mais sete 

vezes e como todas as caminhadas feitas em silêncio (Josué 6:10), chegou a hora de gritar. 

 Você adolescente, consegue visualizar milhares e milhares, talvez milhões de 

israelitas gritando ao mesmo tempo e o poder miraculoso de Deus fazendo os muros de 

Jericó cair? Josué agora dá um recado ao seu povo: demos nossa palavra e vamos 

preservar somente Raabe e sua família, não mexam nas coisas condenadas, a prata, o 

ouro, os vasos de bronze e o ferro vão para os tesouros do Senhor e atendendo a uma 

explícita ordem divina ninguém daquela nação se salvaria. 

 Nosso Deus é um Deus soberano e Ele tem Sua forma de executar Seus juízos, 

mas aqueles que estão dispostos a seguir as orientações de Deus se salvarão. Raabe e sua 

família foram alcançados pela misericórdia de Deus. 

 Na geração de Noé, milhões de pessoas ao longo de cento e vinte anos de 

construção da arca rejeitaram o chamado divino para se salvarem. Somente Noé e sua 

família, que agora contava com os três filhos, três noras e sua esposa foram salvos. De 

milhões, apenas oito se salvaram. 

 Nestes conselhos de Josué, um se destaca e é uma lição para adolescentes cristãos: 

O primeiro é: não mexa no que é condenado. Traduzindo para sua realidade hoje é: não 

sonhe com uma cerveja, nem vinho, nem vodca ou álcool de qualquer natureza, mesmo 

que seja muito pouco. Muitos adolescentes fizeram estas coisas condenadas na idade de 

vocês para encontrar a morte num bar, em festas ou acidentes fatais com veículos. 

 A galera que morre diariamente nas cracolândias da vida, provavelmente teriam 

dado qualquer coisa para nunca terem começado a usar. Não se aproximem das coisas 

condenadas. Esse é o recado desta meditação para sua vida hoje e futura. 
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Vinte de Janeiro 

Menosprezando o adversário 

 Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo. 

Subam uns dois ou três mil homens, a ferir a Ai e não fatigues ali a 

todo povo, pois são poucos os habitantes. Josué 7:3. 

 Sempre antes de ler esta meditação, você adolescente deve buscar na Bíblia a 

bênção divina. Toda a inspiração que recebo para tentar lhe escrever vem da Palavra de 

Deus. Abra sua Bíblia e leia a história que se desenrola no capítulo sete de Josué. 

 Depois de uma vitória fantástica sobre a cidade de Jericó, depois que o próprio 

Jesus veio dar todas as coordenadas da batalha, ao invés do povo continuar a confiar no 

Senhor seu Deus, Josué, representando todo o povo de Israel, manda espias para a cidade 

de Aí e os espias voltam com o relato que é o nosso verso de hoje. 

 O verso quatro que você com certeza já leu, nos diz que uns três mil israelitas 

foram para a batalha e pasmem, eles perderam para os moradores de Ai e ainda vieram 

com saldo de trinta e seis feridos. Por que eles perderam? Quais os motivos da derrota? 

 Eles menosprezaram seus adversários de batalhas, começaram a se achar os 

melhores guerreiros do oriente e ao espionarem os habitantes de Ai, os desvalorizaram e 

os menosprezaram. Não deram a eles o valor que eles mereciam. 

 Outro motivo da derrota é o que você não vai ler na sua Bíblia. Eles pediram o 

conselho do Senhor antes de ir para a batalha e sabe por que você não vai ler na Bíblia? 

Simplesmente porque eles não perguntaram nada para o seu Deus que estava do seu lado. 

Começaram a se achar tão auto suficientes que esqueceram de Deus logo na sua segunda 

batalha. Para encarar Jericó, eles pediram o conselho de Deus e aceitaram tudo o que Deus 

tinha feito por eles, mas com Ai nada de pedir conselho. 

 Vamos as lições a serem tiradas dessa meditação de hoje: estaria você adolescente 

incorrendo no mesmo erro dos israelitas? Se achando forte depois de vencer uma batalha 

com Deus e deixando Deus de lado nas outras vezes? Estás confiando demais em você 

mesmo? Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus na sua vida? Está você fazendo 

o que lhe dá na cabeça ou você ainda busca os conselhos de Deus?  Acostume-se a sempre 

pedir orientação divina para suas batalhas. 
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Vinte e Um de Janeiro 

Pecados no acampamento 

 Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha 

ordenado, tomaram das coisas condenadas e furtaram e mentiram 

e até debaixo de sua bagagem o puseram. Josué 7:11. 

 O Senhor Deus, o general dos generais tinha dado ao povo de Israel a regra que 

Ele considerava importante na batalha contra a cidade de Jericó e a regra era bem simples: 

não toquem nas coisas condenadas. 

 Neste mundo moderno e materialista onde você adolescente cristão mora, existe 

um fascínio muito grande por posse de coisas materiais. Para as pessoas que vivem pelo 

e para o dinheiro, a régua que mede o sucesso das pessoas tem a ver com número de casas, 

carros, apartamentos, terrenos, aviões, helicópteros e iates.  Qual adolescente não sentiu 

uma pontinha de inveja quando um adolescente rico da sua sala chega mostrando para 

todos os modernos aparelhos de última geração? 

 Acã era um israelita gente boa da tribo de Judá, mas ele cobiçou, pegou, guardou, 

escondeu uma capa babilônica de duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro de 

cinquenta ciclos e ele pagou com a sua vida e de toda a sua família por ter desobedecido 

e afrontado uma clara ordem do próprio Deus. Acã violou todo um pacto que uma nação 

inteira tinha feito com Deus. Era muito grave aos olhos de Deus o pecado de Acã. 

 No mesmo capítulo sete, verso doze, Deus apresenta de forma clara a solução para 

o problema daqueles pecados: Não serei mais com vocês se não eliminardes do vosso 

meio a coisa roubada? 

 Como a Palavra de Deus está aí para nos trazer vida e sabedoria, hoje você 

adolescente de Deus aprende que foi a cobiça que levou a família de Acã para a sepultura 

e morte. Você aprende também que a solução de Deus para sua vida é se manter afastado 

do pecado e não é você que vai querer que as bênçãos de Deus saiam da sua vida não é 

verdade?  Não se permita viver convivendo com pecados acariciados e aproveite para 

confessá-los diante do Seu trono hoje. Hoje é o dia de perdão. Hoje é o dia de confessá-

los e voltar a ter paz com Deus e com você mesmo. Bom dia com Deus. 
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Terceira Semana 

Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

____________________________________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Diário de Bordo 
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Vinte e Dois de janeiro 

O Deus da guerra 

 Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. 

Toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai. Olha 

que dei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, sua cidade e sua terra. 

Josué 8:1 

 Vamos e venhamos, mas não devia ser nada fácil ser um adolescente israelita 

naqueles tempos das guerras e batalhas que o povo de Israel estava enfrentando em Canaã. 

 Não sei se sua vida é assim, mas muitos de vocês acordam, encontram a mesa do 

desjejum pronta, seus pais estão ali para ler a meditação, conversar e comer junto contigo. 

Seus pais pagam seu celular, seu colégio, seu vale transporte, seu cursinho, seu inglês, 

sua aula de natação três vezes e fora a mesada. Você estuda, faze tarefa bem rápido e fica 

horas e horas navegando na internet. É mais ou menos isso? 

 No tempo de Josué era preciso estar todo o tempo todo preparado para a batalha e 

encarar as guerras tanto pequenas como as grandes e mesmo os adolescentes tinham que 

ficar espertos para a guerra 

 O capítulo oito de Josué é muito interessante e o próprio Deus é que está dizendo 

a Josué que Ele iria dar a cidade de Aí para o povo de Israel. Deus fala claramente que 

agora eles poderiam ir. Agora eles poderiam ficar com os despojos, e eu quero crer que 

isso incluía as capas babilônicas, toda prata, todo ouro e a Bíblia, no verso dois, também 

inclui o gado. 

 Como é diferente quando o Deus da guerra entra nas nossas vidas e nos antecipa 

a vitória em nome do Senhor Jesus. O povo de Israel com trinta mil valentes prepara uma 

emboscada e segundo a Bíblia todos, mas todos os doze mil habitantes de Ai foram 

derrotados e mortos. 

 Com o Deus da guerra no comando de sua vida adolescente, suas batalhas já tem 

o maravilhoso sabor de vitória. Entregue ao Deus dos adolescentes cristãos suas batalhas 

diárias e você será mais um abençoado do Senhor.  

 Feliz dia de lutas e vitórias que virão para glorificar o Deus da guerra.  Bom dia.  
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Vinte e Três de janeiro 

   Acreditando em mentiras 

 Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não 

pediram conselho ao Senhor. Josué 9:14. 

 Depois que Deus deu a Josué, como líder da nação de Israel, a vitória sobre Jericó 

e Ai, era normal que todos os povos que habitavam em Canaã começassem a se preocupar 

com aquele povo que queria dominar o território deles e desta forma o capítulo nove 

começa mostrando as alianças destes povos para combater o povo de Deus. 

 O relato bíblico continua e nos diz que os gibeonitas, um povo vizinho de Israel e 

com medo de serem exterminados, se fizeram de embaixadores, usaram roupas e 

sandálias velhas, trouxeram vinho velho, pão embolorado, mentiram dizendo que vieram 

de uma terra distante e pediram proteção ao povo de Israel. 

 Pronto, vamos dar uma parada aqui, pois o nosso verso de hoje mostra mais uma 

vez Josué, sua equipe de líderes e seu povo resolvendo as coisas do seu jeito, acreditando 

em mentiras e sequer lembrando que eles tinham Deus a qualquer momento e poderiam 

consulta-lO sempre que quisessem. 

 Se existe algo que é como um verdadeiro câncer para qualquer relacionamento é 

a tal da mentira e por ser muito fácil mentir, muitos adolescentes mentem e depois dizem 

que não disseram ou não lembram que disseram. Não é bom construir relacionamentos 

com base em mentiras, pois no caso dos gibeonitas em apenas três dias, segundo a Palavra 

de Deus, a verdade veio à tona. Como diz o famoso adágio ou ditado popular: mentira 

tem perna curta. 

 Hoje, como nos tempos de Josué, Deus pede e anseia que você, seu filhote 

adolescente, se lembre Dele e busque Seu conselho em todo o tempo em sua vida. Você 

pode resolver seus problemas e suas coisas sozinho e deixar Deus de lado. Você pode, 

como adolescente cristão, ter uma vida feliz e abençoada contando com a voz suave do 

Espírito Santo de Deus te aconselhando a cada passo de sua vida e desta forma ter a 

aprovação divina para tudo o que você fizer.  

 Quais serão suas escolhas neste dia de hoje?  Elas honrarão ou não ao Senhor? 
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Vinte e Quatro de Janeiro 

      Vencendo com Deus 

 Disse o Senhor a Josué: não os temas, eu os entreguei nas tuas 

mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué 10:8. 

 Prezado adolescente, hoje é o seu dia de ler o capítulo 10 de Josué, pois nesse 

capítulo tem diversas batalhas, tem milagre fantástico e essa promessa maravilhosa de 

Deus a Josué, e que você também pode pedir para que Deus a conceda. 

 Que bom que você já leu o capítulo todo e voltou para cá. Vamos juntos relembrar 

o que podemos trazer de bênçãos para nossas vidas adolescentes. 

 Adoni Zedeque, Horão, Pirão (e não era de peixe), Jafia e Debir, reis das terras de 

Canaã resolveram se unir para enfrentar os novos amiguinhos do povo de Israel que eram 

os mentirosos gibeonitas e aqui já vem uma lição para vocês: nossas atitudes nos rotulam. 

Ao longo de nossa vida formamos nosso caráter e como consequência somos únicos, com 

personalidade própria e na adolescência vocês podem e serão conhecidos pelas atitudes e 

pelo seu caráter único.  Quantos de vocês que estudam não reconhecem de imediato os 

melhores e piores alunos da sua classe? Quantos de vocês rapazes não tem posição 

definida sobre quem é a gata do cursinho? E as meninas sabem de cor e salteado quem 

seria o namorado ideal para elas? Tudo isso acontece por conta de suas atitudes, gostos, 

preferências e hábitos que acabam por fazer de você quem você é. 

 A marca oficial dos gibeonitas foi a mentira, mas por conta de uma promessa, de 

um péssimo acordo, um selo, uma palavra dada, Josué se levanta para a guerra mais uma 

vez e aqui outra lição: muito cuidado ao dar sua palavra ou prometer algo, pois se você 

não tiver caráter para cumprir, seus amigos e familiares podem nunca mais confiar em 

você.  A Palavra de Deus te diz que é melhor não prometer que prometer e não cumprir. 

Lembra-se desse verso? Sabe onde ele está na Palavra de Deus? 

 Na sua caminhada da adolescência até a vida adulta, Satanás poderá lhe cercar o 

caminho com muitas tentações, provas e até inimigos. Eles serão encontrados dentro do 

cursinho, do internato, da escola pública, na faculdade, no estágio e até dentro da igreja. 

Quando os inimigos aparecerem, lembre-se do verso de hoje e relaxe nas mãos do Deus 

todo Poderoso. Não é ótimo ter respostas divinas para seus problemas? 
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Vinte e Cinco de Janeiro 

O Sol e a Lua pararam? Que história é essa? 

 E o Sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos 

seus inimigos. Josué 10:13. 

 Depois que Deus prometeu a vitória para Josué, nada lhe restou a não ser ir à luta. 

Só escrevi essa linha e me veio à mente que muitos adolescentes acordam diariamente em 

lares ricos, em casas modernamente mobiliadas, tem tudo do bom e do melhor e mesmo 

com tantas bênçãos, eles se recusam a encarar suas lutas diárias. Uma boa parte desses 

adolescentes que tem uma vida boa acabam sendo alvos fáceis de traficantes de drogas. 

Muitos pais têm sérios problemas com filhos que só sabem receber e gastar, porém, eles 

mesmos são os grandes culpados, pois não ensinaram os seus filhos a irem à luta. 

 Quando Deus vai junto na batalha o resultado é outro, não é verdade? Deus até 

luta junto e foi isso que aconteceu com Josué. Enquanto ele atacava por terra, a Bíblia nos 

diz no verso onze que Deus lançava sobre os inimigos do Seu povo grandes pedras e lá 

diz que morreram mais pessoas por conta da chuva de pedras divinas do que na batalha 

dos homens. Quando Deus vai à frente, não tem para ninguém. Ele é o soberano vencedor. 

Nosso Deus não conhece a derrota. Nunca fez parte do caráter divino. 

 Josué queria acabar de vez com aquela raça de inimigos e ele fala para o sol e fala 

para a lua. Nossa, eu nunca tinha visto nada como isto em toda a Bíblia: um servo de Deus 

falar, dar uma ordem para o sol e para a lua. Vamos conferir isso no verso doze deste 

mesmo capítulo: Sol, detém-te em Gibeon e tu lua no vale de Aljalom. 

 Em resposta a esse pedido, aparentemente simples, mas incrivelmente diferente 

de qualquer pedido que você adolescente já fez na sua vida, nosso Deus ouviu a oração 

de Josué e esse dia fica registrado na Bíblia como uma marca para sua vida adolescente. 

Esse pedido era um milagre a ser concedido a Josué. Deus ouviu sua prece e o milagre 

aconteceu. 

 Desse episódio incrível e fantástico, você pode tirar duas lições: Deus, o nosso 

grande Deus, está sempre disposto a ouvir e o nosso mesmo grande Deus estará pronto a 

fazer por você um milagre se preciso for para você ficar mais perto Dele. Feliz dia. 
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Vinte e Seis de Janeiro 

As águas de Merom 

 Josué e todos os homens de guerra com ele, veio de repente 

contra eles as águas de Merom e deu sobre eles. Josué 11:7. 

 Nossa vida diária é uma vida de lutas e nossa primeira batalha é sair da cama 

disposto e animado quando o seu celular toca, ou a sirene do internato ou um beijo 

carinhoso da mãe te acorda. Muitos adolescentes que estudam em internatos têm uma 

jovem sirene que lhes lembra de acordar e se dirigir para o culto. Nem todos os 

adolescentes cristãos tiveram esse privilégio, mas quem já passou por lá lembra bem. 

 Depois de levantar, fazer seu culto e tomar o desjejum, volta a rotina de aula, aula 

e mais aula. Para aliviar sua vida adolescente de estudante e tornar a fase de estudar fácil 

de dirigir, existem os gatos e as gatas abençoados com a tal da beleza física. É 

reconfortante chegar à sala do internato, da escola e do cursinho e poder admirar como 

Deus e os pais da referida beleza ambulante foram tão caprichosos na hora de fazê-los. 

 Neste capítulo onze, que espero que você adolescente tenha lido, existe uma galera 

de reis que se juntou de novo e você já sabe para que: brigar com o povo de Israel. Mas 

desta vez não era pouca gente. Leia o verso quatro e vai ver que “eram como a areia que 

está na praia do mar em multidão e muitíssimos cavalos e carros” Josué 11:4. 

 Antes que Josué se abalasse mais uma vez, Deus se antecipou e olha o que este 

Deus todo poderoso disse para ele no verso seis: Não temas diante deles, porque amanhã 

há esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos diante dos filhos de Israel. Josué 11:6. 

Existe companhia melhor do que a de Deus para vencer batalhas na sua vida? Josué foi 

uma testemunha ocular do poder intercessor de Deus na sua vida diária.  Que bênção a 

parceria entre Deus e Josué não é verdade? 

 Qual foi a estratégia de Deus desta vez? Ao invés de jogar pedras como da outra 

vez, Deus envia sobre eles as águas de Meron. É como se fosse um tsunami de Deus. 

Milhares de inimigos de Deus e de Seu povo são destruídos e Deus só precisou de água. 

 Diante das batalhas diárias de sua vida, conte sempre com o alívio e a certeza da 

vitória que só o Deus de Israel pode lhe conceder. Nosso Deus não perde batalhas. 



 

38 

Vinte e Sete de Janeiro 

O Senhor é a sua herança 

 Porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança: o Senhor Deus 

de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Josué 13:33. 

 Depois que o próprio Deus entra nas guerras de Seu povo, seja jogando pedras do 

céu ou com a seu tsunami de Meron, este mesmo Deus, vendo que seu servo Josué 

envelhecera, lista para ele todas as terras que Seu povo ainda não havia conquistado e o 

orienta a dividir essas futuras conquistas como herança entre as tribos. Deus é realmente 

um incrível detalhista e um ser maravilhosamente organizado. Deus cuida de tudo. 

 Você que está curtindo sua pouca idade e por isso é adolescente, provavelmente 

ainda não está trabalhando, mas o processo para efetivamente você ter seus bens materiais 

começa quando você vira estagiário. Quando você passar a ter dinheiro em suas mãos sua 

vida dará uma guinada de 360 graus e é partir de seu primeiro contra cheque que você 

começa a ter sua herança nesta terra. 

 Já vou te dar um recado rápido para você nunca mais esquecer: o dinheiro ou será 

bênção ou maldição na sua vida. Para você que é cristão e que um dia colocou Jesus como 

o primeiro na sua vida, sabe que sua bolsa estágio, seu futuro salário ou qualquer outra 

forma de remuneração é fruto do seu empenho e seu efetivo trabalho. Como adolescente 

cristão você sabe que tudo vem de Deus e a garantia de que você estará agindo 

corretamente com Deus é entregar fielmente a Ele a parte que já é Dele, mas que vem 

embutida no seu pagamento: os dízimos e as ofertas. 

 Milhares de pessoas que nunca lutaram para ter nada na vida ganham uma herança 

e como nunca lutaram, acabam transformando sua vida num inferno, pois dinheiro que 

vem fácil sai fácil. Geralmente as primeiras atitudes desses tais sortudos é despachar a 

esposa e romper a vida familiar. A namorada dos tempos de juventude, toda a história de 

amor que tiveram nada tem mais valor quando o dinheiro passa a entrar dessa forma na 

vida das pessoas. Ou bênção ou maldição lembra? 

 No meio de tantas tribos ganhando terras e terras, bens e bens, a tribo de Levi 

contentava-se que o Senhor fosse a sua herança. Quer herança melhor que o próprio Deus? 
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Vinte e Oito de Janeiro 

A Herança de Calebe 

 Portanto Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, 

em herança até o dia de hoje, porque preservaram. Josué 14:14. 

 Bom dia para você adolescente de Deus. Não sei se este seu dia começará igual 

ao meu, pois agora estou na sala de meu apartamento em Curitiba e lá fora está bem frio, 

mas já está saindo um sol maravilhoso. Que o Sol da Justiça, o nosso maravilhoso Jesus 

esteja contigo e que você sempre esteja animado e disposto a começar o seu dia com Deus 

e Sua Palavra. 

 Depois que o povo de Israel chegou na terra prometida, Josué é procurado por 

Calebe e este grande Calebe lembra a Josué que ele tinha quarenta anos quando Moisés o 

convocou para espiar a terra que agora eles iriam possuir. 

 Calebe também lembra a Josué que ele trouxe uma resposta como sentia no seu 

coração. Ele lembra que os outros dez espias trouxeram uma palavra que havia feito o 

povo desanimar, mas ele tinha perseverado em seguir ao Senhor. 

 Calebe continua seu apelo ao coração de Josué e no verso dez ele diz que havia se 

passado quarenta e cinco anos, mas que o Senhor o tinha conservado com vida e no verso 

onze ele nos diz: “Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual era 

a minha força, então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar.” 

 Calebe insiste e no verso doze pede a Josué o monte que o Senhor havia lhe falado 

naquele dia. Josué cumpre a promessa, o abençoa e lhe dá o monte Hebron em herança. 

 Ao ler este capítulo fantástico da Bíblia, aprendi duas coisas que quero 

compartilhar com você e que hoje aprendi com estas falas de Calebe: a primeira é que 

quero pertencer ao Senhor não importando a idade que irei ter e a segunda é que quero 

permanecer e perseverar fielmente na causa de Deus como um missionário voluntário até 

quando o Senhor me levar ou vier me buscar e der minha Hebron celestial. 

 Josué soube esperar o momento certo para cobrar a bênção de Deus para sua vida 

e para sua família. Peça hoje a Deus a sabedoria para continuar vivendo com Ele. 
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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 Janeiro 

Cinco Conselhos de Josué 

 Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o 

mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor vos ordenara: que ameis 

ao Senhor vosso Deus, andeis em seus caminhos, guardeis os seus 

mandamentos e vos chegueis a Ele e o sirvais de todo o vosso coração e de 

toda a vossa alma” Josué 22:5. 

 Não sei se você adolescente já ouviu um ditado popular que diz que se conselho fosse 

bom não era para ser dado e sim vendido. Você tem todo o direito de concordar ou não com este 

adágio popular, mas acho difícil alguém negar a importância de um bom conselho, uma palavra 

sábia, sincera, amiga que vem até você num determinado momento crítico de sua vida e na maioria 

das vezes vem como um bálsamo ou uma resposta de uma oração. 

 Josué teve a grande missão de estruturar, dividir, arrumar, organizar toda uma nação no 

seu novo ambiente fixo e quando ele chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés 

fez alguns elogios a eles, lhes disse que poderiam voltar para as possessões que Moisés havia 

dado a eles além do Jordão e para fechar a despedida ele, como um líder mais antigo e mais 

experiente, deixa cinco conselhos que estão todos no verso de hoje. 

 Ter alguém como conselheiro pode lhe ajudar e muito a enfrentar os turbulentos anos que 

separam sua infância de sua juventude. A adolescência chega para você com muitos desafios e 

devido a sua pouca bagagem de vida, muitos se perdem no meio do caminho e quando vão se 

aperceber é tarde demais.  

 Estes conselhos não só servem para os israelitas lá do passado, mas chegam até nós os 

israelitas espirituais e se você observar bem eles estão todos interligados. Veja como isso é real: 

quando adolescentes cristãos amam ao Senhor mais do que tudo na vida, eles andam nos Seus 

caminhos, guardam Seus mandamentos, se achegam  a Ele e O servem. Tudo é muito simples, 

fácil e automático. 

  Todas essas atitudes estão tão unidas e é tão fácil amar nosso Senhor, pois Ele nos amou 

primeiro, que as demais coisas irão acontecer de forma natural na sua vida.  Feliz novo dia 

aceitando os cinco conselhos de Josué para sua vida adolescente. 
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Trinta de Janeiro 

Altar Estranho 

 Pelo que dissemos: edifiquemos agora um altar, não para 

holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós nos 

seja em testemunho. Josué 22:26 e 27-primeira parte. 

 Logo depois de serem abençoados por Josué e receberem seus cinco conselhos 

preciosos, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés retornam para 

suas terras e resolvem edificar um altar ao Senhor de grande proporção. 

 Esta construção foi o estopim do que seria a primeira guerra civil entre toda a 

nação de Israel. Leia os próximos verso na sua Bíblia: Ajuntou-se toda a congregação dos 

filhos de Israel em Siló, para saírem em batalha contra eles. 

 Quando o resto do povo de Deus chegou na herança de Rubens, de Gade e 

Manassés, eles já chegaram rasgando o verbo, descascando a lenha ou chutando o pé de 

jaca, seja lá como você conhece. Depois de ouvirem tudo o que os seus irmãos tinham 

para falar, os rubenitas, os gaditas e os filhos de Manassés explicaram a todos que aquele 

altar estava sendo construído para que seus filhos lembrassem que existia um altar, um 

sacrifício, um só Deus e um só povo. Ninguém iria sacrificar ninguém e nada ali. Ele foi 

construído para testemunhar que Deus era soberano. 

 Você lê estes versos e o que leva para sua vida espiritual? Pense no que você pode 

aprender agora e veja se o que eu pensei pode te ajudar. Mas nunca permita que os outros 

pensem por você e está acabado. É muito bom tirar suas próprias conclusões e ter seu 

próprio aprendizado. 

 Na minha singela maneira de olhar e interpretar os fatos acho que todos 

aprendemos a não tomar decisões precipitadas, aprendemos a não ir na conversa da galera, 

a não julgar pelo que outros acham, a ouvir antes de tomar decisões e escolhas na vida e 

aprendemos a entender os motivos pelos quais as outras pessoas agem. 

 Paciência, prudência e sabedoria são irmãs quando o assunto é relacionamento 

principalmente entre membros de uma grande família como era o caso. Muito cuidado ao 

tomar decisões quando existem muitas pessoas envolvidas e você não sabe a história toda.  

É muito prudente saber o que está acontecendo antes de você se envolver. 
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Trinta e Um de Janeiro 

O Líder se Despede 

 Vós tendes visto tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas as 

nações por causa de vós; é o Senhor vosso Deus que tem pelejado por 

vós. Josué 23:3 

 Depois de conduzir o povo até Canaã, liderar inúmeras batalhas, aconselhar o povo de 

Deus, chega a hora da despedida. Josué reúne o povo e nos dois últimos capítulos de seu livro 

tem conselhos maravilhosos para os israelitas no passado e para você adolescente do presente. 

 Antes de aconselhar, Josué pede ao povo para que vejam as coisas que Deus fez na vida 

deles e nosso verso de hoje conclui este pedido lembrando ao povo que se eles chegaram aonde 

chegaram foi porque Deus batalhou por eles. 

 Sua vida de adolescente moderno tem muitos desafios, muitas atividades a serem feitas e 

todos temos que encarar as tarefas, mas quando você tiver concluído alegre-se, pois o Senhor 

esteve do seu lado, lutando com você e por você.  Depois desses momentos com Deus e Sua 

Palavra, saia para ter mais um dia de vencedor com o maior general do universo ao seu lado. 

 O primeiro conselho de Josué você acha no versículo seis: Esforçai-vos muito para 

guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, 

nem para a direita e nem para a esquerda. 

 O segundo conselho você acha no verso sete: Não vos mistureis com estas nações que 

ainda restam no vosso meio. 

 O terceiro conselho você já encontra no verso oito: Mas ao Senhor vosso Deus, vos 

achegareis, como fizestes até o dia de hoje. 

 Geralmente na adolescência começa um processo de desobediência às leis e regras que 

nortearam toda a sua infância. Muitos adolescentes desobedecem pelo prazer de desobedecer e 

depois não tem como pagar pelos seus atos, pois ainda não tem idade penal e o resultado é uma 

sociedade cada vez mais criminosa com adolescentes envolvidos. Desobedecer deveria estar 

diretamente ligado com pagar pelo que se fez. 

 Obediência, jugo igual e intimidade com Deus. Três bons conselhos para você. 
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