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 Esta é minha segunda meditação bíblica dedicada a adolescentes 

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

adolescentes da Bíblia. 

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

Esta abordou todo o Pentateuco, os primeiros cinquenta capítulos de 

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

Salmos e finalmente chegaremos ao evangelho segundo Marcos. 

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

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

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

Deus.  

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

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

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

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

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

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

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

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

pois aí seu culto matutino ficará completo. 

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

sempre depois da sua oração e da leitura da Bíblia. 

Se esta meditação te agradar e quiser compartilhar comigo, ficaria 

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

passe um e-mail ou me ache no Facebook. 

Boa leitura.  

Robinson H. Amorim 

Fale 

Comigo!  

Apenas uma sugestão! 

/adolebrasil 

http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
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Dedicação 
Dedico esta meditação a um grupo 

especial de meninos, meninas, 

rapazes e moças. São eles: 

São dezessete sobrinhos 

maravilhosos que tiveram pais e mães 

maravilhosos.  

Que o Senhor Jesus abençoe a todos e 

que ao longo da vida nenhum de vocês 

abandone os caminhos de Deus. Amo 

todos vocês. 

  Seu tio. 

     

Robinson H. Amorim 

Amo 

vocês!  

    Pedro Cesar Hübner 

  Beatriz Hübner Razera 

  Felipe Hübner Razera 

  João Vitor Hübner Razera 

  Bruno Amorim Ferreira 

  Gustavo Amorim Ferreira 

  Rafael Squioquet Hübner 

  Léo Amorim-Krüger 

   

                       Erick Hübner do Patrocínio 

  Henrique Hübner do Patrocínio 

  Karoline Hübner Zukowski 

  Natália Suárez 

  Fernanda Suárez Hübner 

  Gabriel Suárez Hübner 

  Arthur Hübner Czaja 

  Pedro Hübner Czaja 

  Samuel Cesar Hübner 
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O rei josafá e as batalhas do senhor 

 

  

 Porque a peleja não é vossa, mas de DEUS. II Crônicas 20:15 

 Na minha singela opinião, II Crônica 20, nos conta uma das mais maravilhosas histórias da 

Palavra de DEUS. Te convido agora a esquecer os barulhos, as músicas não recomendáveis, o seu 

celular, a sua internet, o seu notebook, o seu pen drive. Te convido a trocar toda essa neurose tecnológica 

por um simples dobrar de joelhos. Depois de orar ao teu DEUS para agradecer sua noite, pedir as 

bênçãos para o seu dia, te aconselho a pegar uma caneta vermelha e uma régua, pois DEUS irá falar ao 

seu coração adolescente. Quando você quiser se lembrar de DEUS falando novamente ao seu coração, 

bastará abrir a Palavra de DEUS onde tiver inúmeras passagens sublinhadas de vermelho e com certeza 

você voltará a ser abençoado por alguma deles e em especial por II Crônicas 20. 

 Agora que você já orou, já tem a caneta e a régua à sua disposição, leia com muita calma II 

Crônicas 20 e somente depois volte para ler esta meditação. Vamos entrar no clima do capítulo 20: Os 

filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas, todos eles inimigos históricos do povo de Israel se 

uniram e vieram pelejar contra Josafá, o rei de Judá, que só governava sobre duas tribos. 

 Sabe qual foi a reação imediata de Josafá quando seus inimigos chegaram às suas portas? Veja o 

que sua Bíblia lhe diz no verso três: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao SENHOR e apregoou 

jejum em todo o Judá. Agora olhe o resultado desse medo e desse jejum no verso quatro: Judá se 

congregou para pedir socorro ao SENHOR; também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar 

ao SENHOR. 

 Sabe adolescente, quando o pecado vier te atacar, quando as tentações chegarem, quando algum 

inimigo de DEUS te incomodar, quando você não conseguir saber como reagir, quando você tiver medo, 

essa é a melhor hora para buscar ao SENHOR. Qual foi a estratégia de Josafá? Ele buscou ao SENHOR, 

ele convocou o povo, ele intercedeu em prol de suas duas únicas tribos, suas famílias, seus adolescentes, 

seus jovens, suas crianças. Josafá foi buscar ao SENHOR, pois ele não tinha a menor ideia de como sair 

desta situação. 

 Continue com sua Bíblia aberta e leia toda a oração de Josafá em II Crônicas 20:5-12. Na sua 

prece no verso 11, ele mostra toda a sua incapacidade para resolver este problema. Leiamos juntos: Ah! 

Nosso DEUS, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para 

resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer, porém os nossos 

olhos são postos em ti. 

 DEUS usa um profeta para dar a melhor resposta que Josafá poderia ouvir: A peleja não é vossa, 

mas de DEUS. Nosso verso de hoje. Sabe prezado adolescente, não é só você que não sabe, na maioria 

das vezes, resolver os seus problemas. Seus pais, avós, tios e parentes também não sabem. Então aprenda 

hoje com Josafá: Ore ao SENHOR e deixe que DEUS peleje por você. Se for da vontade DELE, ELE 

vence a batalha por você. 

 

 

  

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Março 

Pecados Sexuais 

 “Cada um que via tal coisa dizia: Nunca tal se fez, nem se viu 

desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até 

o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai” Juízes 19:30. 

 O sexo é um dos melhores presentes que Deus deu ao casal Adão e Eva quando 

instituiu o casamento. Quando começamos a namorar na adolescência, o desejo de 

proximidade entre os namorados é intenso e começa aflorar o desejo de ter relações 

sexuais. Se você como adolescente cristão conseguir passar pela guerra dos hormônios 

sem ceder ao pecado de ter relações antes do casamento, pode ser considerar um 

adolescente de sucesso. 

 Você precisa ler a história do levita que tomou para si uma concubina na cidade 

onde Jesus nasceu. O verso dois já começa dizendo que sua concubina o traiu e voltou 

para a casa de seu pai. Veja que situação difícil para o início de uma vida a dois, pois mal 

começou o casamento e depois muito rapidamente veio à traição. 

 O adultério sexual é tão ofensivo à natureza de Deus, que Ele mesmo fez questão 

de escrever com Seu próprio dedo nas pedras da lei que Ele deu a Moisés o mandamento: 

não adulterarás. O adultério é um verdadeiro câncer para o casamento instituído por Deus.  

Existe também o adultério cultual, onde você mantém um bom relacionamento 

com Deus e de repente do nada, você passa a adorar estátuas, ídolos de televisão, 

jogadores de futebol, artista de cinema e televisão e desta forma Deus é trocado por um 

monte de outras opções bem inferiores ao nosso Deus Todo Poderoso. 

Na história de hoje o levita vai atrás da esposa e ao voltar para casa é hospedado 

por um senhor idoso da cidade de Gibla. A Palavra de Deus nos diz, no verso 22, que os 

filhos de Belial queriam abusar sexualmente do levita, mas este senhor não permitiu e 

entregou a concubina para o bando de abutres humanos que tiveram relações com ela 

durante toda uma noite e por fim a mulher morreu. 

Enquanto estivermos nesta terra, adultério e abuso sexual irão fazer suas vítimas 

e você como adolescente do Senhor precisará fugir tanto de um como do outro pecado. 
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Dois de Março 

Todos contra Benjamim 

 “Os príncipes de todo o povo, de todas as tribos de Israel se 

apresentarão na congregação do povo de Deus em número de 

quatrocentos mil homens de pé que puxavam da espada” Juízes 20:2. 

 Bom dia meninos e meninas adolescentes que um dia entregaram sua vida ao Senhor 

Jesus.  Espero firmemente que sua noite tenha sido ótima, pois seu dia hoje promete não é 

verdade? 

 O que leva quatrocentos mil homens de guerra se mobilizarem de forma tão urgente?  

Por que tanta gente se reuniu como se fossem um só homem?  Que fato justificaria uma 

reunião desse tamanho? 

 Se você leu o final do capítulo de Juízes 19 vai ver o que motivou todo esse 

ajuntamento. Vamos ao verso vinte e nove: “Chegando a casa, tomou um cutelo e pegando 

na sua concubina, despedaçou-a, pôs seus ossos em doze partes e as enviou ao território de 

Israel”. Agora você já sabe o porquê de tantos homens de guerra juntos. 

 Imagine apenas por um momento que você é um adolescente judeu daquela época, 

tranquilamente na sua tenda, curtindo uma música no celular e de repente chega o Sedex 10 

dos correios destinados ao patriarca de sua tribo que era seu pai. Você, pouco curioso, resolve 

abrir a caixa sem a permissão dele e encontra ossos humanos espalhados na caixa. Desta 

forma fica mais fácil você entender o motivo que levou quatrocentos mil homens a se 

mobilizarem contra o assassino da tribo de Benjamim. 

 Traição, abuso sexual, esquartejamento, guerras e vinte e cinco mil benjamitas 

pagaram o preço com a vida, tudo porque um grupo da mesma tribo resolver ter prazer sexual 

fora do ambiente sagrado do matrimônio e o que é pior, foram participantes ativos de um 

estupro. 

 A Palavra de Deus te mostrou essa terrível história de pecados e suas consequências 

para abrir sua mente ainda adolescente e te fazer enxergar como a vida sem Deus é horrível 

e triste. É bom também se manter fiel aos seus pais, a sua namorada, aos seus amigos e 

principalmente seja fiel a Deus. Fidelidade é princípio e não modinha. Seja fiel hoje e você 

caminhará nesse trilho para o resto de sua vida. 
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Três de Março 

Sem direito de escolha 

 “Acharam entre os moradores de Jabes Gileade quatrocentas 

moças virgens, que não tinham conhecido homem, e as trouxeram 

ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã.” Juízes 21:12. 

 O livro de Josué acaba hoje para todos os adolescentes que tem se proposto a 

estudar ou ler um capítulo por dia da Palavra de Deus. Chamou-me atenção a forma como 

as mulheres eram tratadas no passado. 

 Por conta do que os benjamitas fizeram com a esposa do levita, todo o povo de 

Israel entrou em guerra contra eles e eles praticamente ficaram sem tribo, pois a grande 

maioria tinha sido dizimada. 

 Sobraram apenas seiscentos homens da tribo de Benjamim e o verso de hoje nos 

mostra como eles conseguiram resolver o problema de quatrocentos homens. Será que lá 

no passado, elas foram gentilmente convidadas, foi perguntando a elas se aceitariam 

casar-se com pessoas que elas nunca tinham visto? Com certeza acredito que não e muito 

provavelmente a força dos homens deve ter prevalecido 

 Mas não foi só isso, pois ainda faltavam duzentos benjamitas sem esposa e estes 

duzentos tiveram que ir a Siló e tiveram que arrebatar, ou seja, sequestras as filhas da 

cidade que tinha ido dançar, conforme está escrito no verso vinte e um. 

 Você adolescentes que já namora sabe muito bem que os tempos mudaram e como 

mudaram, principalmente para as meninas ocidentais, pois para toda a nação chinesa, por 

exemplo, é muito complicado ser menina por lá, pois a rejeição começa em casa. 

 Pelo jeito o legado que o pecado tem deixado para as mulheres ao longo de toda a 

história da humanidade não tem sido de paz e bênçãos especiais para as mulheres. O que 

vemos ao longo da história são mulheres sendo oprimidas, estupradas, escravizadas, 

violentadas e seus direitos cada vez mais sendo bloqueados.  Que lindas mudanças 

acontecem na vida das mulheres que um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador pessoal. 

Você que é uma adolescente de Deus sabe bem disso. Agradeça por ser livre. E mesmo 

você, garoto de Deus, pode agradecer por também ser um ser único e livre. 
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Quatro de Março 

Voltando para a casa da mãe 

 “Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a 

casa de sua mãe. O Senhor use conosco de benevolência, como 

vós o fizestes com os falecidos e comigo” Rute 1:8. 

 Que bom que você e eu escolhemos levantar cedo, dobrarmos nossos joelhos, 

quem sabe naquele tapete de oração, louvarmos Seu nome pelo privilégio de ter 

completado a leitura de mais um livro da Bíblia juntos e podermos, a partir de hoje, 

degustarmos as bênçãos que nos estão reservadas no livro de Rute. 

 O livro de Rute começa contando a história de um homem chamado Elimeleque, 

casado com sua mulher Noemi e que tinha dois filhos, Malon e Quilion, que nasceram 

em Belém, por coincidência, mesma cidade do nosso Salvador e Senhor. 

 Elimeleque e família saíram de Israel e foram morar na terra de Moabe. Logo no 

verso três nos diz que Elimeleque morreu e seus dois filhos se casaram com Rute e Orfa. 

O verso cinco nos informa que esses casamentos duraram quase dez anos, pois os rapazes 

também morreram e agora Noemi, sem marido e sem filhos, tem que se despedir de suas 

noras. O verso de hoje é exatamente o apelo de Noemi para que suas noras voltem para a 

casa da mãe delas. 

 O que vocês adolescentes podem aprender desse pequeno relato bíblico? Que 

ensinamentos podem levar para sua vida prática?  

 Como primeiro aprendizado, creio firmemente que temos que nos acostumar com 

a ideia de que imprevistos acontecem e temos que aprender a conviver com isso e superar 

as adversidades que virão após eles acontecerem. Noemi não tinha com certeza a menor 

intenção de ficar viúva tão cedo. Todas as mulheres sonham com uma vida longa ao lado 

da pessoa amada, poder curtir os filhos e depois os netos e Noemi não era uma exceção. 

 Outra lição a ser aprendida é que cabe a todos os adolescentes de Deus manter um 

excelente relacionamento com seus pais, pois num momento como esse na sua vida futura, 

talvez seja a casa de seus pais a única porta que irá se abrir, ou não, dependendo da forma 

como você os tem tratado hoje. Honra teu pai e tua mãe. 
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Cinco de Março 

A Escolha de Rute 

 “O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus” 

Rute 1:16 

 Fico sempre extremante agradecido ao meu Deus pela maravilhosa bênção da 

diferença. Deus, através da parceria com nossos pais, nos fez diferente de quaisquer outras 

pessoas. Imagine apenas por um momento se existisse dez, vinte, cinquenta, cem ou mil 

adolescentes iguaizinhos a você em todos os aspectos: nome, filiação, modo de comer, se 

vestir, altura, idade, mesma escola e por aí vai. 

 Deus em Sua bondade e principalmente Sua eterna sabedoria, te fez diferente e 

isso serve para te ajudar a entender, a amar e respeitar o seu próximo exatamente por ele 

não ser e nem pensar igual a você.  

Ser único é uma das maiores bênçãos que Deus reservou para sua vida adolescente 

e você deve valorizar esse presente ao invés de querer ser ou parecer com quem quer que 

seja, seja ele artista, jogador de futebol ou cantor. 

 Rute era diferente de Orfa. Ela foi adolescente moabita, não conhecia o Senhor, 

adorava seus próprios deuses, mas foi abençoada, pois se casara com um jovem israelita 

que amava e adorava o único Deus verdadeiro. 

 Elimeleque, Malon e Quilion deram com certeza uma vida de testemunho vibrante 

e atuante, pois através de suas palavras e principalmente de atitudes, demonstraram como 

é bom amar e servir ao Deus de Israel, Deus vivo e muito diferente dos deuses de Rute. 

 Rute mostrou seu valor ao resolver não ir embora e abandonar sua sogra. Ela 

tomou uma decisão única, exclusiva, não acompanhou a escolha de Orfa.  Ela quis fazer 

diferente e essa sua escolha trouxe benefícios imediatos para sua vida material e 

principalmente para sua vida espiritual. Como adolescentes vocês sempre serão 

pressionados a seguir a galera, imitar a massa, se juntar a tudo e todos e desta forma quem 

está no comando de suas vidas fica feliz em ter seguidores que não pensam por si. 

 Que bênção ser único. Ser exclusivo. Só existir você igual a você. Que honra você 

ser um adolescente de Deus, que ama ao Senhor e aguarda Sua vinda. Feliz dia. 
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Seis de Março 

O testemunho de Rute 

 “Respondeu-lhe Boaz: Eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua 

sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste o teu pai e tua 

mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não 

conhecias.” Rute 2:11. 

 O livro de Rute é um dos menores da Bíblia e isso nos motiva a ler e aprender os 

ensinamentos que a Palavra de Deus tem para nós. 

 O capítulo dois começa falando que Noemi tinha um parente poderoso e rico da família 

do seu ex-marido e que se chamava Boaz e ele deixava que os pobres da terra fossem pegar o que 

caia da colheita. Rute foi lá trabalhar para se sustentar e de quebra trazer o sustento para sua sogra. 

Um recado rápido para você que é adolescente de Deus nunca se esquecer: os filhos devem ir 

cuidando dos pais ao longo de ambas as caminhadas nesta terra e principalmente cuidar deles na 

velhice. 

 Boaz acabaria por encontrar Rute e depois de permitir que ela ficasse com os seus 

trabalhadores, ele fala a Rute o que você acabou de ler no verso de hoje. 

 Outro recado direto para sua vida de adolescente cristão: a forma como Rute tratou a sua 

sogra, o desejo de ficar com ela, cuidar dela, a atitude de não voltar para a casa de seus pais, seu 

povo e seus ídolos acabou chamando a atenção de Boaz e abriu o coração dele para abençoá-la. 

 A vida de Rute e a forma como ela tratou um parente que não era de seu mesmo sangue 

serve de modelo para você aprender a cuidar melhor de seus pais e de seus futuros sogros. Um 

dia na sua vida adolescente ou jovem, vai aparecer um gato ou uma gata cristã que por sua vez 

terá um pai e uma mãe bem diferente dos seus e se você quiser viver bem e ter uma família 

maravilhosa no futuro, aprenda com Rute em primeiro lugar a cuidar de seus pais e depois cuidar 

de seus futuros sogros. 

 Rute viveu na prática o ideal do quinto mandamento que é honrar os pais e Rute foi bem 

mais longe, pois ela honrou a sogra que nada mais é do que a mãe do seu futuro namorada (o). Se 

você adolescente de Deus ama seus pais imagina que o gato ou a gata da sua vida também tem o 

mesmo amor ou maior ainda pelos pais dele. Portanto amar os pais e cuidar deles é um dos 

melhores testemunhos vivos de seu cristianismo. 
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Sete de Março 

Boa fama e bom nome 

 “E agora, minha filha, não temas. Tudo o que pedires eu te 

farei. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa.” 

Rute 3:11. 

 Como é prazeroso despertar sem barulho algum para te incomodar, poder dobrar seus 

joelhos, orar em prol de um casal de amigos que lidera um pequeno grupo dentro de uma favela 

em Curitiba, abrir o hinário e louvar o nome do Senhor, abrir Sua santa Palavra, ler, estudar e 

receber como presente diário a inspiração para poder escrever para adolescentes cristãos. Tem 

sido esta minha rotina todas as manhãs e agradeço a Deus por você existir e gostar de ler a Bíblia 

e esta meditação. 

 Nesse capítulo três vemos Noemi dando uma mãozinha para o namoro de Rute com Boaz 

e Rute seguiu a risca as orientações da sogra, pois ela só queria o bem dela. A estratégia era 

simples: quando Boaz, que apesar de rico e poderoso, estivesse deitado perto de um monte de 

grãos e se mexesse de madrugada, encontraria quem ali do ladinho dele, prontinha para receber 

um carinho? Ela, a grande Rute estaria ali.  

 E não deu outra. Ele se mexeu e Rute estava ali perto de seus pés e depois de uma conversa 

rápida, ele promete-a que iria cuidar dela e mais uma vez a vida de Rute testemunha a favor dela 

e Boaz a elogia conforme está no verso de hoje. 

 Adolescentes, se existe algo que você tem rico e precioso é o seu nome. O seu nome vai 

te acompanhar desde o dia do seu nascimento até o dia de sua morte e suas atitudes, sua vida, seus 

hábitos, seus estudos, seu estágio, seu trabalho, sua vida familiar, seu futuro namoro e tudo que 

se relacionar com você tem a ver com o seu nome. 

 No mundo moderno e materialista, quase a totalidade da humanidade vincula sucesso a 

ter bens materiais sem se importar com a forma como eles foram conseguidos. Você acompanha 

a Internet se sabe que muitos políticos são ricos, mas a origem desse dinheiro é produto de 

corrupção e trapaças. Traficantes são ricos, mas milhões de drogados dão essa vida boa a eles. 

Nenhum deles está preocupado com o nome deles. 

 Os adolescentes de Deus serão reconhecidos por onde andarem, pois eles representam 

Deus através de suas atitudes. Seu nome deve levar a marca de Deus. 
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Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

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

___________________________ 

Meditadole 

Primeira Semana 

Diário de Bordo 
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Oito de Março 

Final Feliz 

 “Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem 

remidor e seja difamado em Israel o nome deste.” Rute 4:14 

 Boaz tinha uma missão a cumprir antes de casar com Rute. O capítulo quatro, também 

bem curto, vai te mostrar todo o empenho de Boaz em encontrar o parente de Noemi que 

tinha o dever de cuidar de Noemi e Rute antes dele. 

 Este capítulo nos mostra que Boaz foi atrás de dez anciãos para servirem de 

testemunhas. Depois de tudo acertado, Boaz tira o seu sapato e dá ao homem que tinha a 

responsabilidade de cuidar de Noemi e Rute antes dele. Muito engraçado este costume antigo 

de tirar o sapato como uma marca de um acordo firmado, mas esse era o costume em todo o 

Israel. 

 Depois disso, o livro de Rute acaba com notícias maravilhosas e o tradicional final 

feliz vira uma realidade na vida do casal. Eles tiveram um filho e lhe chamaram de Obede 

que veio a ser o pai de Jessé e avô de Davi. 

 A exaltação ao nome do Senhor no verso de hoje, foi um presente das mulheres da 

cidade à Noemi, que teve a chance de ver sua vida também restaurada, pois iria ter um neto 

para ajudar a cuidar ou “estragar” como dizem os avós; teria sempre refeições em sua casa, 

pois Boaz fez sua parte no acordo. 

 Não são todas as pessoas que vivem neste mundo de pecado que têm finais felizes e 

nem são todos os adolescentes de Deus que também tem finais felizes. Muito do que você é 

hoje dependeu de escolhas feitas por seus pais antes que você ter a idade de adolescente que 

você tem. Muito do que você é tem tudo a ver com a famosa lei da colheita descrita no livro 

de Mateus pelo nosso líder e Salvador Jesus Cristo: “Tudo o que homem semear, isto também 

ceifará.”  

 Hoje é o dia de plantar uma boa adolescência. Forme hábitos saudáveis de 

alimentação, de lazer, de trabalho, de estudo, de relacionamento, de comunhão com Deus e 

apesar de demorar em dar fruto, você já vai perceber no seu dia a dia a diferença que faz ter 

Jesus como sua melhor escolha e prepare-se para curtir finais felizes, pois eles serão muitos. 

Mais uma vez a Palavra de Deus nos ensinando coisas boas. 
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Nove de Março 

A marca de Penina 

 “A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, 

porque o Senhor lhe havia cerrado a madre”. I Samuel 1:5 

 Bom dia adolescentes do Senhor Jesus! Oro para que sua noite de repouso tenha 

sido fantástica e que você acorde disposto e animado para caminharmos juntos pelos trinta 

e um capítulos do livro de Primeiro Samuel e você já sabe que muito conhecimento, muita 

sabedoria e muitas bênçãos nos aguardam. 

 O primeiro capítulo desse livro começa falando de Elcana que por sinal tinha duas 

esposas, Ana e Penina e logo no início deste capítulo você poderá ter certeza que a 

poligamia, ou seja, um homem com mais de uma mulher e vice versa nunca fez parte dos 

planos de Deus para a instituição sagrada do matrimônio que Ele mesmo criou. 

 Quando Deus criou nosso primeiro pai, logo depois Ele criou nossa primeira mãe 

e ponto final. A Bíblia nãos nos diz que depois disso Deus fez Maria, Martha, Claudia, 

Barbara para serem suas outras mulheres ou amantes. Deus sabia o que queria e Ele fez 

uma mulher para um homem. Casamento é isso. Fora disso é invenção humana. 

 Penina tinha filhos e as mulheres dos tempos bíblicos já eram desvalorizadas por 

conta do machismo reinante na época. Quando eram estéreis aí sim elas eram mais 

maltratadas e humilhadas do que as mulheres normais. 

 Penina tinha uma marca terrível no seu caráter: ela irritava, ela provocava, ela se 

achava a abençoada do Senhor e usava e abusava dessa condição para irritar, magoar, 

chatear, provocar e deixar Ana sempre para baixo. 

 A Bíblia, a Palavra de Deus divinamente inspirada não fala bem de Penina e tanto 

no verso seis como no verso sete, o verbo que caracteriza as atitudes de Penina é o verbo 

irritar. 

 O que você aprendeu hoje sobre o caráter de Penina? Irritar e provocar pessoas 

faz parte de seu estilo de vida? Essas atitudes te levarão para a eternidade? A quantas 

anda a formação de seu caráter como adolescente de Deus? Será que você vai levar a 

marca de Penina por toda a sua vida? Queira Deus que não. Feliz novo dia sem Penina.   
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Dez de Março 

Orando por um filho 

 “Por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a 

petição que eu lhe fiz.” I Samuel 1:27. 

 Esta oração continua no versículo 28: “Pelo que agora eu o entrego ao Senhor. Por 

todos os dias que viver pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao Senhor”. 

 Ana tinha um sonho que era compartilhado por todas as adolescentes jovens e 

mulheres em Israel. Nenhuma mulher em Israel queria ser estéril e todas sonhavam em 

ter um filho em seus braços e se fosse homem melhor. 

 Este primeiro capítulo mostra a história de uma mãe, sua luta, suas orações, seu 

desejo de ter um filho. Deus, em Sua misericórdia, atendeu ao seu pedido. Este é o melhor 

caminho para ter um filho. É preciso orar e pedi-lo ao Senhor. 

 Por que adolescentes precisam saber disso agora? A resposta é bem simples: 

pesquisadores que estudam cientificamente os adolescentes comprovam estatisticamente 

que somente no Brasil, entre 12 e 16 anos, um milhão de meninas por ano irão para a 

cama com outro adolescente ou jovem que, muito provavelmente, nunca mais voltará para 

seus braços quando souber que ela engravidou. 

 Agora fala sério. Você que é um adolescente criado entre o povo de Deus nesta 

terra, acha que esses adolescentes oraram antes de ter relações sexuais?  Será que estas 

meninas pediram a bênção de Deus para suas relações sexuais precoces? Será que todas 

elas sonhavam em ter filho aos doze anos e sonhavam em engravidar logo na primeira 

relação?  Com certeza a resposta é um lindo e sonoro NÃO. 

 Veja agora bem claramente a atitude de uma serva de Deus. Ela era estéril e, 

portanto, não havia possibilidade de ter um filho. Mas você, eu e Ana sabemos que o 

nosso Deus é um especialista em impossibilidades e qual foi à primeira atitude de Ana? 

Ela foi se humilhar, chorar, clamar e orar por uma impossibilidade. 

 A mulher já sofre bastante com tanto preconceito nesta terra e principalmente no 

tempo de Ana e Elcana, ela era constantemente humilhada e ridicularizada, mas Deus não 

só atendeu sua oração como também escolheu seu filho Samuel para ser um profeta. 
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Onze de Março 

Eternamente do Senhor 

 Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor. Por todos 

os dias que viver pertencerá ao Senhor. E adoraram ali ao 

Senhor. I Samuel 1:28 

 Bom dia a todos os filhos e filhas adolescentes do Senhor Todo Poderoso que acordam 

felizes a cada dia e escolhem aprender da fonte da sabedoria que é a Trindade Divina. 

 Ontem apenas mencionei o verso de hoje, mas ao ler com mais cuidado, vi que Ana 

tinha dois sonhos, que podem resumir todo o anseio de pais cristãos: o primeiro deles é um 

dia poder entregar seu filho ao Senhor ou apresenta-lo nas igrejas e o segundo deles é torcer 

que esse filho entregue permaneça para sempre nos caminhos do Senhor Jesus. 

 Prezado adolescentes, vou te contar uma verdade que talvez você já saiba de cor, mas 

não custa recordar: não é nada fácil permanecer nos caminhos do Senhor na idade de vocês. 

Hoje o pecado, a homossexualidade, as fotografias indecentes de homens e mulheres, vídeos 

pornográficos estão ao alcance de seu dedo e basta acessar o celular e todo o lixo da mídia do 

mal, toda a podridão do pecado vai para seus olhos, sua mente e espalha-se por cada célula 

do seu corpo. 

 Mas a melhor notícia é que você que é de Deus, é o melhor testemunho vivo que Deus 

pode usar para mostrar para todos os adolescentes do inimigo que vale a pena ser diferente. 

 Seu celular, os filmes que você vê, seu acesso a internet, a comida que você come, 

seu boletim, a forma amorosa como você trata seus pais, irmãos, parentes e professores são a 

prova inequívoca que vale a pena ser completamente do Senhor Jesus por todos os dias de 

sua vida. 

 Oro diariamente para que todo adolescente de Deus que um dia tiver acesso a esta 

meditação possa continuar firme e forte, nunca se afastando dos retos princípios que tantas 

pessoas lhe passaram. Deus com certeza usou seus pais e outros líderes de sua igreja para te 

mostrarem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nunca saia desse Caminho. Seja 

eternamente do Senhor. 
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Doze de Março 

A Oração de Ana 

 Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, 

a minha força será exaltada no Senhor. I Samuel 2:1 

 Depois que Ana foi abençoada com o seu primogênito Samuel, ela não se conteve 

e fez uma das mais lindas orações da Palavra de Deus. Leia apenas I Samuel 2:1-10 e veja 

quantas bênçãos e quantas verdades espirituais que você pode levar para toda a sua vida. 

 A primeira bênção vem com nosso verso de hoje e aprendi hoje com Ana que meu 

coração tem que vibrar, sorrir, cantar, exultar no Senhor e não no meu emprego, no meu 

trabalho, minha igreja ou mesmo minha missão. Minha alegria é pertencer inteiramente a 

Cristo Jesus e é nisso que meu coração deve se alegrar. 

 Veja, prezado adolescente, como é lindo o verso dois: “Não há santo como é o 

Senhor; não há outro além de Ti, Rocha nenhuma há como o nosso Deus.” Acabei de 

dizer amém, amém e amém.  

 O verso três vem como um conselho: “Não multipliqueis palavras altivas, nem 

saiam coisas arrogantes da vossa boca; pois o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todas 

as ações na balança.” Aprender a falar é um dom de Deus e nossa boca tem que externar 

nossos pensamentos e louvar ao Senhor. A fala arrogante e insolente não vem do Senhor. 

 O verso oito nos vem com uma promessa e nós cristãos vivemos das promessas. 

Vamos curtir: “Levanta o pobre do pó e desde o monteiro exalta o necessitado para fazer 

assentar entre os príncipes, para fazer herdar um trono de glória.” Que promessa 

maravilhosa para muitos que passam por necessidades na vida não é verdade? 

 O início do verso nove é uma garantia que Deus fará por você: “Ele guarda o pé 

dos seus santos.” Consegue ver aqui a obra dos anjos cuidando de você?  

 Este nosso Deus inspirou essa oração e ela foi escrita para ser a sua meditação 

nesse dia. Nosso Deus é uma fonte continua de inspiração e bondade. 
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Treze de Março 

Filhos do Pastor Eli 

Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao 

Senhor. I Samuel 2:12. 

O capítulo dois de I Samuel vai te mostrar, adolescente, o que aconteceu na vida 

dos dois filhos do sacerdote Eli. 

Se existe um grupo de adolescentes cristãos que leva um peso extra nas costas são 

os filhos dos pastores. Muitos adultos, todos pecadores, todos imperfeitos, julgam 

criticam, analisam, ponderam e reclamam do comportamento e da postura dos filhos dos 

pastores e por agirem dessa forma, acabam trazendo nuvens escuras de ressentimento e 

mágoa para a família pastoral. 

Creio firmemente que o sacerdote Eli, como todo pai cristão que se preza, educou 

seus filhos Hofni e Finéias nos caminhos do Senhor, mas ao chegar na juventude seus 

atos demonstraram claramente que eles se afastaram completamente dos caminhos de 

Deus. 

Leia os versos 13 a 17 e você vai ver que eles queriam a carne crua dos animais 

sacrificados inteiramente para eles quando o correto seria uma parte apenas, e se não 

davam o que eles queriam tiravam à força. Isso era um grande pecado acontecendo dentro 

do templo do Senhor. 

Outro pecado está bem claro no verso 22: “Ora, Eli que já era muito velho, ouviu 

tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel e de como tinham relações sexuais com as 

mulheres que serviam na tenda da congregação.” 

O comportamento dos filhos de Eli maculava tanto o ofício do sacerdote, que Deus 

permitiu que eles morressem e esta triste história está escrita no verso 34. 

Adolescentes do Senhor Deus, filhos de pastores ou não, vossos atos vão louvar o 

nome do Senhor ou não. É muita incoerência cristã pregar uma coisa e viver outra 

completamente diferente. Agindo dessa forma podemos nos transformar em discípulos 

modernos, mas preocupados em satisfazer nossos gostos do que realmente adorar a Deus 

quando vamos à Sua casa. Nossos atos valem mais do que mil palavras. Bom dia.  
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Quatorze de Março 

O pastor menino 

 Samuel, porém ministrava perante o Senhor sendo ainda 

menino vestido de uma estola sacerdotal de linho. I Samuel 2:18 

 Quando Ana pediu um filho ao Senhor, ela fez um voto, uma promessa e no 

momento certo, depois de muitos conselhos, Ana arruma os pertences de seu filho e o 

entrega como um presente para ajudar Eli nos serviço do santuário. 

 O verso de hoje foi lido por mim, por você que também serve ao Senhor, mas 

confesso que só hoje me apercebi do trabalho pastoral que o pequeno Samuel fazia, pois 

o verso de hoje nos fala que ele ministrava, ou seja, ensinava no templo. 

 Samuel convivia com Eli, com Hofni, com Finéias e com a mãe deles. Samuel não 

era um filho de pastor, mas convivia diariamente com a família pastoral e neste capítulo 

não existe nada que deponha contra o caráter e a conduta do pequeno sacerdote Samuel. 

Se eles conviviam tão próximos, por que a diferença tão gritante dos rumos 

tomados por suas vidas? Estavam na mesma igreja, fazendo as mesmas coisas, 

participando dos mesmos ministérios e por que rumos tão diferentes? Muitas pessoas 

dizem que o meio em que elas convivem as levou a virarem bandidos, mas o 

comportamento de Samuel joga por água abaixo essa teoria. 

O que tornava Samuel um servo do Deus Altíssimo e Hofni e Finéias servos do 

nosso inimigo eram suas escolhas. Aqui fica um recado para vocês: enquanto você 

escolher diariamente amar ao Senhor, buscá-lo antes de seu dia começar, louvar o Seu 

nome e colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, com certeza você terá uma vida 

abençoada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Qual o resultado rápido e prático das escolhas de Samuel? O verso 26 vai te 

responder: “E o menino Samuel crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos 

homens.” Samuel cresceu de forma plena e abençoada. Lindo exemplo para você que 

também está fazendo suas escolhas durante a fase da adolescência e com certeza irá colher 

bons frutos para a formação de seu caráter. 
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Meditadole 

Segunda Semana 

Diário de Bordo 
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Quinze de março 

O Pastor Adolescente 

 E o menino Samuel crescia em estatura, e em graça, 

diante do Senhor e dos homens. I Samuel 2:26 

 Quero parabenizar todos os adolescentes cristãos que um dia resolveram escolher 

amar o Senhor mais do que todas as coisas deste mundo, que começam o dia ajoelhado 

aos pés de Cristo buscando inspiração e forças para mais um dia. 

 Nunca havia pensado em Samuel como ministro, ensinando, orientando e 

pastoreando durante os anos de sua adolescência, mas foi exatamente isso que ele fazia 

enquanto crescia. Samuel dedicou sua adolescência inteiramente ao Senhor Jesus. 

 Que adolescente escolhido e privilegiado foi Samuel. Ele acordava na casa de 

Deus. Veja que diferença entre você e ele. Enquanto você tem que ir a Igreja, lá era a casa 

de Samuel. Logicamente ele se arrumava quando iria oficial, mas já morar na casa de 

Deus era bom demais! O projeto de vida de Samuel era crescer, crescer, se desenvolver 

como um genuíno servo de Deus. 

 Crescer, querer crescer, estudar, estagiar, trabalhar, namorar, se formar são todas 

atitudes e realidades inerentes à adolescência e cabe a você adolescente de Deus escolher 

caminhar na trilha que te levará ao céu. 

 Veja que não bastou para Samuel crescer em estatura. Samuel crescia na graça e 

isto quer dizer no favor divino. A graça, que é o amor de Deus derramado em sua vida, é 

um presente que não merecemos, mas já que é de graça para o recebedor, aconselho-te a 

aceitar e a curtir cada dia desse favor imerecido durante sua adolescência. 

 Como Samuel escolha crescer. Escolha se interessar por novos e interessantes 

assuntos além das matérias, muitas vezes nada agradáveis, de escolas e cursinhos. Deixe-

se levar e ser conduzido diariamente pelo Espirito Santo de Deus e veja, curta, 

compartilhe as maravilhosas bênçãos que virão sobre sua vida. 

 Esteja sempre atendo a sentir a graça te ajudando no seu dia a dia ao longo dos 

turbulentos anos da adolescência. E quando você a sentir, agradeça o presente de Deus 

para sua vida. Que bênção essa graça maravilhosa na sua vida! 
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Dezesseis de Março 

Deus reprova Eli e seus filhos 

 Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de 

cereais que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras a 

teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do 

principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? I Samuel 2: 29. 

 A cada dia que levanto para dedicar minhas primeiras horas para o Senhor da minha vida, 

fico extremamente feliz com a paz que reina dentro de mim, paz esta que vem do Senhor e inunda 

minha vida enquanto leio a Bíblia, oro e canto. Sonho a cada dia e oro a cada dia para que milhares 

de adolescentes procurem ao Senhor logo na sua primeira hora e possam usufruir das bênçãos que 

usufruo diariamente. 

 A situação da família de Eli e seus filhos na condução dos serviços pastorais não estava 

nada boa e quando as coisas não vão bem Deus vem com recados muito claros para seus filhos. 

 Se você ler o verso dois, verá que Deus mandou um de Seus servos para dar repreensões 

ao sacerdote Eli e por tabela aos seus filhos. Deus é muito claro quando Ele quer corrigir Seus 

filhos e o nosso Deus, soberano Criador do céu e da terra, não aliviou ou fez distinção quando 

teve que repreender Seus próprios servos, os pastores. 

 Eli e seus filhos se perderam na condução dos negócios do Senhor. Eles se esconderam 

por trás de suas vestes sacerdotais para cometer irregularidades que o Senhor os havia proibido 

de fazer e, vamos e venhamos, bater de frente com Deus é derrota na certa. 

 Sempre é bom aprender e o que você, entre os 13 e 17 anos, vai levar para sua vida ao ler 

a Palavra de Deus hoje?  

 Você que é do Senhor, que é um adolescente que anda pelas igrejas onde se louva e 

reverencia sua beleza e santidade, deve aprender que com Deus não se brinca. Com Deus não 

podemos correr o risco de ser negligentes esquecidos ou fazer Sua obra de qualquer jeito como 

se tivesse fazendo para um estranho qualquer. Lembre-se que fazer as coisas sagradas em suas 

igrejas sagradas merece ser bem feito, pois o Senhor se agrada de atitudes corretas em relação aos 

serviços sagrados de Seus templos. 
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Dezessete de Março 

O Pastor que Deus aprova 

 Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o 

que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma 

casa duradoura e ele andará sempre diante do meu ungido. I 

Samuel 2:35 

 Se você é um adolescente curioso, e a maioria de vocês não consegue deixar de 

ter essa virtude, você deve ter lido todo o capítulo 2 de I Samuel. Você pode confirmar 

que no verso 38 Deus avisa a Eli que seus filhos iriam morrer. 

 Deus não iria permitir que aqueles tipos de pastores continuassem no ofício 

sagrado sujando e blasfemando do nome do Senhor e desta forma Deus, o próprio Deus, 

diz a Eli o tipo de pastor que o agrada e nosso verso de hoje nos mostra essa verdade. 

 Vamos ao aprendizado, pois a Palavra de Deus tem vários propósitos e um deles 

é nos instruir e exatamente por nos instruir é que sabemos explicar os mistérios da Bíblia 

para as pessoas que não a estudam. 

 Creio que esse episódio nos foi relatado na Palavra de Deus para nos mostrar que 

Ele, o Soberano, o Criador, o Mantenedor sempre esteve e sempre estará no comando de 

Sua igreja verdadeira nesta terra. É Ele que intervém, Ele que sempre mostra o rumo. 

Deus, através de pastores fiéis aos ensinamentos de Sua Palavra é quem irá conduzir Seus 

filhos fieis nestes últimos dias rumo à Nova Jerusalém. 

 Existe uma promessa no final deste verso; lá diz que Deus edificará uma casa 

duradoura para Seus pastores. Você como adolescente moderno, que vive num mundo em 

que valores, hábitos e costumes mudam a todo minuto, pode ter certa dificuldade em 

entender o significado da palavra duradoura. Duradouro é algo sólido para toda uma vida 

e os princípios que seus pais e a própria Bíblia te ensinaram ao longo de sua adolescente 

vida também são duradouros. O que você aprende na Bíblia hoje é para sua vida toda. 

 E para fechar o aprendizado: creio que tanto pastores de Deus como os 

adolescentes de Deus devem e precisam aprender a andar na presença do Senhor e isso é 

maravilhoso, pois os caminhos de Deus sempre serão melhores que os nossos. 
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Ouvindo a voz de Deus 

Dezoito de Março 

 Pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar-se, e se Ele te 

chamar, dirás: Fala Senhor, pois o teu servo ouve. Então 

Samuel foi e deitou-se no seu lugar. I Samuel 3:9 

 Ouvir. Como é difícil para qualquer ser humano aprender a ouvir. Amamos falar, 

divulgar, promover, contar, dar nossa opinião, mas ouvir é um sacrifício que não queremos fazer 

e desta forma nos envolvemos com a certeza errada de tudo o que estamos falando é sempre 

correto. 

 Se os adultos não gostam de ouvir, imagina a tribo adolescente. A grande maioria dos 

adolescentes acha que já sabe tudo da vida, que seus pais estão extremamente desatualizados, na 

grande maioria das vezes, vocês acham que seus pais estão errados, quadrados, velhos e 

ultrapassados e por isso não há razão para ouvi-los. 

 Aprendi com meu líder Jesus Cristo: tudo o que o homem semear isto também ceifará e 

ao longo dos anos orientei muito minhas duas filhas com a famosa lei da colheita. Sempre que 

elas não queriam ouvir conselhos, lá estava eu e a mãe delas falando da lei da colheita. Sempre 

apoiamos nossas filhas em suas escolhas e quando, como pais, víamos que o caminho não era 

bom, lá estavam estas palavras de Jesus em nossas bocas para alertá-las. Tive muita sorte com 

elas, pois nunca me deram trabalho. 

 A grande verdade bíblica para sua vida adolescente hoje é que Samuel ainda menino ou 

talvez já na adolescência, ouviu a voz de Deus por três vezes e na quarta vez orientado por Eli, 

ele respondeu diretamente ao Senhor. A famosa resposta de Samuel talvez já tenha sido seu verso 

preferido quando você ainda era uma criança. 

 Deus tem diversas formas de se comunicar conosco e Ele fala sempre através da voz suave 

do Espírito Santo. Deus fala através de Sua Palavra, de seus sábios pais, de seus amigos, de seus 

professores que realmente te amam e querem seu bem e isso sem falar nas magistrais obras da 

natureza. 

 Os hinos também falam do amor de Deus e você com certeza já sentiu a voz de Deus 

quando alguém cantou uma música que marcou a sua vida. A grande pergunta de hoje é: você 

como um Samuel moderno vai ouvir a voz de Deus ou vai despreza-la? Pense nisso. Esteja sempre 

disposto a ouvir a voz de Deus. Será bênção na sua vida. 
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Dezenove de Março 

Crescendo em boa companhia 

 Crescia Samuel, e o Senhor era com ele e nenhuma de 

todas as suas palavras deixou cair em terra. I Samuel 3:19 

 Este verso 19 vai trazer para cada adolescente que está lendo essa meditação, uma verdade 

que você vai levar para o resto da sua vida e esta verdade é que cada adolescente tem um desejo 

enorme de crescer. Pode até ser que exista algum adolescente que ame ser baixinho, mas até hoje 

não o conheço. 

 Fui um adolescente baixinho. Na sétima série tinha apenas 1,28 metros e colecionava 

apelidos hilários como: gigante, salário mínimo, pintor de rodapé, mergulhador de aquário, leão 

de chácara de baile infantil e o melhor de todos, se ainda fosse baixinho seria lenhador de bonsai. 

Não foi nada fácil aturar, mas baixinho consegue encarar os altinhos? 

 Mas chegou um grande dia na minha vida e esse foi o dia em que eu cresci e fui direto 

para 1,57 metros e hoje imagina minha felicidade do alto dos meus 1,74 metros. 

 Nosso verso de hoje nos diz que Samuel cresceu e se você ler com calma e de novo o 

verso vai ver que a melhor parte do crescimento de Samuel é que o Senhor era com Ele. Quer 

coisa melhor para sua adolescência do que saber que o Todo Poderoso está com você diariamente? 

Não é um grande privilégio ser apoiado pelo próprio Deus? 

 Se você realmente, de todo o teu coração, sua alma e seu entendimento, amar ao Senhor 

na sua adolescência, enquanto todos curtem com sua cara por ser cristão, você com certeza, vai 

ser um cristão de valor na sua juventude, na sua vida adulta e até o final de sua carreira nesta terra.  

 Vai chegar o dia do seu crescimento também e você vai poder dar o seu testemunho em 

prol do Senhor que lhe ajudou a crescer. Uma curiosidade da natureza sobre o bambu chinês que 

chega a alcançar mais de 10 metros de comprimento: quando ele é plantado, fica quatro anos no 

mesmo lugar em que foi plantado e do mesmo tamanho. Só parece uma relva e você pensa que 

nada acontecerá. Quanto, porém, o bambu chinês chega ao quinto ano ele cresce muito rápido e 

chega a 10 ou 12 metros no ano. Agradeça a Deus por você ser Seu filho e ore pedindo sabedoria 

para crescer. 
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Vinte de Março 

Reconhecido como Profeta 

 E todo o Israel desde Dã até Berseba, conheceu que Samuel 

estava confirmado como profeta do Senhor. I Samuel 3:20 

 Todas as pessoas, sejam elas adolescentes de Deus, adultos, jovens ou pessoas 

maduras, lutam nesta vida em prol de reconhecimento. Pais gostam de serem 

reconhecidos pelos filhos no dia em que eles se formam. Empregados querem ser 

reconhecidos pelos patrões e quando isso acontece, eles aproveitam para pedir um 

aumento de salário. Enfim todos trabalham, estudam e se movimentam em troca de 

reconhecimento. 

 Os adolescentes em geral esperam ser reconhecidos. Quando minha filha 

primogênita passou no vestibular para cursar secretariado executivo na Federal do Paraná, 

em reconhecimento ao seu esforço por enfrentar o terceiro ano numa escola pública de 

manhã e cursinho com bolsa integral à tarde, lhe presenteei com seu primeiro notebook e 

ontem tive outra excelente notícia na minha vida, pois minha filha caçula acabou de passar 

no vestibular para designer de interiores e também em reconhecimento lhe darei um 

novíssimo celular. 

 Samuel chegou ainda pequeno na casa de Eli, conviveu com o sacerdote, sua 

esposa e seus filhos. Convivia diariamente com as aberrações que Hofni e Finéias, filhos 

de Eli, praticavam e mesmo assim não se misturou com os pecados deles. 

 Essa é uma excelente oportunidade para aprendermos algo para nossa vida. Morar 

numa favela não te torna um bandido, ter pouca comida em casa não é motivo para roubar 

coisas no supermercado, se todos tem gato na luz, não significa que você também deva 

ter. Samuel simplesmente convivia, mas não se misturava. Entendeu? 

 Samuel foi crescendo nos caminhos de Deus, fazendo a vontade de Deus, 

ensinando sobre Deus, se relacionando diariamente com Deus e com o povo de Israel e o 

resultado natural de tanto envolvimento foi que Samuel foi reconhecido como profeta de 

Deus. A pergunta para hoje é: quando você adolescente de Deus sai de casa e vai para o 

trabalho, cursinho, faculdade, academia, parque, museu, as pessoas te reconhecem como 

adolescente de Deus?  Qual o testemunho diário que você dá? 
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Vinte e Um de Março 

ICABODE 

 Chamou o menino Icabode, dizendo: Foi-se a glória de 

Israel. I Samuel 4:21. 

 Nesta sua caminhada rumo a ler a Bíblia toda pelo menos uma vez na sua vida, 

você, como adolescente focado que com certeza é, não vai poder deixar de ler o capítulo 

de I Samuel quatro. 

 O povo de Israel era alvo constante de pelejas, batalhas e guerras. Quando não 

eram os midianitas, eram os moabitas ou como no capítulo 4 de I Samuel, uns tais de 

filisteus. 

 Esses filisteus atacaram Israel e de cara só para começar a brincadeira morrem 

quatro mil israelenses. Como ninguém tinha entendido o porquê da derrota, eles foram 

até Siló, e foram ao templo onde Hofni e Finéias estavam com a arca de Deus. A Palavra 

de Deus nos diz que esta mesma arca foi levada para a batalha e Hofni e Finéias também 

com certeza foram junto. 

 Veja o verso cinco: “Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial, irrompeu 

Israel em grandes gritos, de modo que a terra estremeceu.” Pronto, agora você pode pensar 

que eles tinham um amuleto sagrado e iriam ganhar a batalha; mas eles perderam a guerra.  

Trinta mil soldados da infantaria morreram. Hofni e Finéias também e a arca de 

Deus foi parar na terra do inimigo. 

 Um membro da tribo de Benjamim volta correndo para casa para contar a tragédia 

para Eli que aos noventa e oito anos de idade cai da cadeira e morre. A esposa de Finéias, 

que estava em trabalho de parto, ganhando um filho, fica sabendo que seu sogro e seu 

marido haviam morrido. Ao ver seu novo filho chegando, dá a ele o nome de ICABODE 

que quer dizer: Foi-se a glória de Israel. 

 Você como adolescente já teve dias difíceis e ruins. Qual é a sua reação imediata 

quanto seus maus momentos lhe acompanham? Dificilmente paramos para avaliar porque 

determinadas coisas acontecem conosco. Geralmente achamos que tudo é normal, mas 

seria bom parar e conversar com Deus e perguntar o porquê. Ele te ouvirá. 
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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 Março 

Na terra do inimigo 

 Então os filisteus carregaram a arca de Deus, levaram-

na de Ebenezer a Asdote. I Samuel 5:1. 

 Antes de começar a ler, você adolescente de Deus poderia elevar uma prece aos 

céus para agradecer sua vida, sua saúde, sua família, sua escola ou cursinho, seus amigos, 

sua igreja e por aí vai. Agradecer é um estilo de vida. Não é algo que se faz só por um 

dia. Só o fato de você estar vivo e saudável já é bênção pura. 

 Depois que os filisteus derrotaram o povo de Deus, eles tiveram a pretensão de 

levar a arca de Deus, que continha a Sua lei - os Dez Mandamentos, escrita pelo dedo de 

Deus em seu interior, para o território deles. 

 Deus tem em altíssima conta a Sua lei. Porque nossos primeiros pais quebraram 

esta lei que Seu filho Jesus teve que abandonar todas as honrarias celestiais para vir 

morrer em seu e meu favor. Se não houvesse sido quebrada essa lei, esse concerto, essa 

aliança, teríamos Adão e Eva ainda entre nós e seria tudo, mas tudo muito diferente. 

 Os pretensiosos filisteus colocaram o símbolo sagrado do povo de Israel junto com 

o seu deus Dagon. O verso três nos mostra que Dagon ficava caído diante da arca do 

Senhor e no outro dia esse mesmo deus falso aparece sem cabeça e com as mãos cortadas. 

 Os filisteus começaram a sentir que com o verdadeiro Deus não se brinca e muito 

menos com Sua lei, quando Deus os feriu com tumores. Eles se reuniram, enviaram a arca 

para outra cidade e novamente a maldição de Deus acompanhou aqueles homens pagãos. 

 Todos nós que aguardamos o retorno de Jesus a esta terra como Ele mesmo 

prometeu, quer queiramos ou não estamos vivendo na terra do inimigo. A Palavra de Deus 

nos diz que Satanás é o príncipe deste mundo e enquanto estivermos por aqui como 

adolescentes de Deus, temos que andar nos caminhos do Senhor sob a Sua proteção e com 

Suas bênçãos e aprendendo a fazer distinção entre o certo e o errado. 

  No tempo de Deus, Jesus voltará e nos tirará para sempre da terra do inimigo.  
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Vinte e três de Março 

Devolvendo a Deus o que é de Deus. 

 Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e disseram: 

que faremos da arca do Senhor. Dizei-nos como a devolveremos ao 

seu lugar. Il Samuel 6:2 

 

 Deus se alegra com sua atitude espontânea de acordar e se dirigir para o seu cantinho 

preferido de devoção pessoal. Quando você abre um dos maiores presentes que Deus nos deixou 

que é a Sua Palavra, com certeza vai colher um caráter e uma semelhança com Cristo fora do 

comum. 

 O capítulo seis de I Samuel começou dizendo que a arca do Senhor ficou sete meses na 

terra dos filisteus e durante esse tempo os flagelos e os juízos de Deus caíram sobre eles e mesmo 

assim eles levaram sete meses para tomar atitude e parar de sofrer. 

 Aqui já tem aprendizado inspirado: você adolescente de Deus não precisa ficar tanto 

tempo aprisionado a um erro, um pecado, um desentendimento com seus pais, se amargurando, 

se ressentindo, ficando de cara amarrada, sentindo um peso extra na sua consciência e sem perdoar 

e muito menos ser perdoado.  

Para aliviar o seu fardo precisarás de humildade para reconhecer seu erro e pedir perdão, 

em primeiro lugar a Deus, e depois ao seu próximo, que por acaso você ofendeu. 

 Os filisteus, depois de muito sofrer, tomaram a atitude correta.  Eles devolveram a Deus 

o que era de Deus. Simples e rápida foi à atitude deles. Não tinham mais que viver sob os juízos 

de Deus. Não precisavam viver sofrendo. Ninguém precisa viver sofrendo nesta curta vida e foi 

essa atitude que eles tomaram. 

 O Espírito Santo de Deus foi o melhor presente que o céu nos deixou logo depois que 

Jesus teve que voltar para a eternidade. O Espírito Santo nos orienta, ilumina nossa mente, mostra 

o caminho correto, nos mostra o que estamos fazendo de errado e nos conduz geralmente para 

Sua Palavra, para que aprendamos com ela como tomar um novo rumo em nossa vida. 

 Os filisteus demoram muito para devolver algo que não lhes pertenciam e colheram 

amargas doenças por sua falta de atitude. Eles simplesmente passaram sete meses ignorando a 

voz do Espírito Santo. Uma teimosia desnecessária que lhes trouxe tumores desnecessários. Não 

precisamos sofrer para aprender. Esse é o recado que essa nossa meditação tinha para você. Feliz 

dia na companhia da Trindade. 
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Vinte e quatro de Março 

Ebenezer 

 Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e 

lhe chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui me ajudou o Senhor. I 

Samuel 7:12 

 Feliz dia para você adolescente que ama e honra o nome do Senhor. Espero que sua 

noite tenha sido repleta de calma e paz e que seu dia hoje seja ricamente abençoado em nome 

do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

 Estou sentado confortavelmente na minha mais nova poltrona da sala contemplando 

a linda manhã fria, mas com um céu azul e um sol maravilhoso chegando para aquecer toda 

a cidade de Curitiba. 

 Tinha acabado de orar por amigos e familiares, louvar com alguns hinos favoritos do 

hinário e li alguns parágrafos do livro Eventos Finais de minha escritora cristã preferida – 

Ellen White. 

 Mas quando abri a Bíblia me emocionei, chorei, sorri e agradeci a Deus de novo, pois 

ao olhar minha vida toda para trás, não pude deixar de agradecer mais uma vez a forma 

maravilhosa como o Deus Criador tem conduzido meus passos nesta terra. 

 Pense em você há uns treze ou quinze anos atrás quando você era um bebê totalmente 

indefeso, dependente total de sua mãe para tudo. Você fazia cinco coisas nessa fase de sua 

vida: dormir, comer, chorar, sujar fralda e tomar banho (contra sua vontade). 

 Mas da mesma maneira que Jesus, você cresceu e talvez hoje vai sair correndo para o 

cursinho de inglês, para o curso pré vestibular, curso técnico, trabalho, estágio, vai almoçar 

com sua namorada e por ai vai o seu dia. O melhor de sua vida hoje é que você é inteiramente 

de Cristo Jesus e essa é sua melhor escolha! E isso está fazendo uma diferença danada na sua 

vida e para melhor. 

 Agora olhe para trás e, você que já sentiu o maravilhoso gosto da salvação, verá quão 

abençoado você foi e não cabe outra gratidão nos seus lábios e nem no seu coração a não ser 

dizer: EBENEZER – até aqui nos ajudou o Senhor. 

 Louvado seja o nome do Senhor pela sua existência. Que você continue andando 

sempre nos caminhos do Senhor. Agradeça agora por ser totalmente de Cristo Jesus. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 36 

 

Vinte e cinco de Março 

Desviando-se dos caminhos do pai 

 Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes 

se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o 

juízo. I Samuel 8:3 

 Estou escrevendo esta meditação no mês de novembro de 2013 e em nosso país, mas 

precisamente em São Paulo, o Ministério Público acaba de desbaratar uma quadrilha de auditores 

fiscais da prefeitura que aceitaram suborno de construtoras para liberarem documentos 

importantes para suas obras. 

 No capítulo da Bíblia que temos para hoje, Deus vai lhe mostrar que os dois filhos de 

Samuel, Joel e Abdias, que viraram juízes por indicação de Samuel, tomaram o mesmo caminho 

dos fiscais de prefeitura de São Paulo. Uma análise rápida te levará a concluir que o tempo passou, 

mas a condição moral da humanidade só piora. 

 Fico pensando nos pais destes auditores fiscais da prefeitura de São Paulo. Será que desde 

pequenos seus pais os ensinaram o que é correto ou os próprios pais, vendo que o roubo e a 

corrupção andam soltos por aí, os estimularam a seguir esse caminho praticamente sem volta? 

Como será que eles estão se sentindo agora que seus filhos estão presos? Foram os pais que 

fracassaram na educação dada ou os filhos resolveram fazer o que fizeram sem pensar em seus 

pais? 

 O que levou dois adolescentes de Deus, criados pelo profeta Samuel e sua esposa, a 

descambarem no caminho das práticas injustas? A Bíblia nos responde e você aprende com ela: 

“Se inclinaram a avareza, aceitaram suborno e perverteram o juízo”. 

 O primeiro passo foi amar o dinheiro, sonhar com dinheiro fácil e ilícito, pois fica mais 

fácil de gastar o que não se trabalhou para conseguir. Depois foi a forma de conseguir esse 

dinheiro fácil. Um suborno é o caminho mais rápido e depois que o dinheiro virou deus na vida 

dos dois, nada mais fácil do que julgar de forma fraudulenta para beneficiar quem os havia 

recompensado. 

 Quantos adolescentes que hoje são de Deus irão se perder pelo mesmo motivo de Joel e 

Abdias. Dobre seus joelhos e ore ao Senhor para que Ele te conserve com uma conduta moral e 

cristã pelo resto de sua vida.  
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Vinte e Seis de Março 

Trocando de Rei 

 E o Senhor lhe disse: ouvi a voz do povo em tudo o que te dizem, 

pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. 

I Samuel 8:7 

 Depois que Samuel envelheceu, seus filhos se corromperam, os anciãos do povo de Israel 

se uniram e fizeram a Samuel um pedido totalmente inusitado: o povo queria um rei humano. 

 Fico imaginando na falta de fé dos anciãos do povo de Israel. Toda a nação israelita até 

aquele momento tinha uma história muito íntima com Deus. 

 Foi Deus que os havia tirado do Egito com mão forte e os havia conduzido pelo deserto. 

Foi Deus que supriu sua fome e mandou o maná. Deus também mandou muita, mas muita carne 

quando eles pediram para fazer um “churrasquinho” no deserto.  

 Foi o próprio Deus que os conduzira da terra do Egito até a Canaã prometida e olha que 

não era pouca distância. Foi o próprio Deus que pedira para que Seu povo construísse um 

santuário, pois o que mais Deus anela do que a proximidade com Seus filhos fiéis? 

 Vendo que os juízes humanos não deram certo, seria muito normal que o povo de Israel 

se humilhasse e convidasse o Senhor para ser o Soberano rei deles de novo, mas ao invés de 

fazerem isso, os anciãos, os mais antigos, os que há mais tempo conheciam ao Senhor, eles 

próprios foram os porta vozes a favor de um rei humano, porque as nações ao redor tinham reis 

humanos e eles não. 

 Vocês adolescentes de Jesus precisam acordar diariamente e pedir que o Senhor Jesus, 

que Deus o Pai e o Deus Espírito Santo, continuem sendo hoje e por toda a eternidade o soberano 

de sua vida e você sempre será o abençoado filho do Rei. 

 Nosso inimigo também quer reinar no seu coração e na sua mente, mas cabe a você ainda 

na adolescência dizer a ele que a Trindade santa e divina já está no trono de sua vida e não há 

mais espaço para ele ocupar e, portanto, o melhor é ele ir embora de sua vida. 

 Que bom que você não trocou e nem vai trocar de rei ao longo de sua vida. 
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Vinte e Sete de Março 

Eu pertenço ao meu Rei 

I belong to the King 

 Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que 

haverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. 

I Samuel 8:18. 

 Bom dia a todos os meninos e meninas do Senhor Jesus. É muito gratificante saber 

que existe toda uma geração de adolescentes de Deus que estudam, louvam e abrem a 

Bíblia diariamente e fazem de Jesus sua melhor companhia. 

 Não conheço ninguém que ame ou mesmo goste de ser rejeitado e tenho certeza 

que Deus também não, mas foi exatamente o que o povo de Israel fez ao tirar Deus do 

comando de sua nação. 

 Tão logo terminei de escrever a minha meditação de ontem, dei uma olhada no 

meu hinário adventista do sétimo dia que me acompanha há muitos anos e ontem eu 

comecei a cantarolar um lindo hino que confirma, para mim, minha escolha. Vou 

transcrevê-lo aqui e se você souber a melodia que tal cantar à medida que você for lendo? 

Eu pertenço ao meu Rei 

Eu pertenço ao meu rei. Filho sou do Senhor. Nas eternas mansões morarei. Já das 

glórias ouvi, lá da pátria de amor. Com seus filhos as desfrutarei. 

Coro 

Eu pertenço ao meu rei. Filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece, eu o sei. E na 

glória perene estarei. 

Eu pertenço ao meu rei. É por mim seu amor. Sua paz e descanso terei. Seu conforto me 

vem mitigar qualquer dor. Com amor guardará sua grei. 

Eu pertenço ao meu rei. A promessa é real. Salvará os que amarem sua lei. Junto ao 

trono de Deus na cidade eternal. Com os salvos um dia estarei. 

Não é maravilhoso pertencer única e exclusivamente ao Senhor Jesus? Bom demais, né? 
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Vinte e oito de Março 

O colírio das adolescentes israelitas 

 Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre 

os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde 

os ombros para cima sobressaia em altura todo o povo. I Samuel 9:2 

 Estava meditando neste capítulo de I Samuel e não pude deixar de ler o verso dois 

e fiquei impressionado com um atributo de Saul que deveria fazer dele o principal colírio 

de todas as adolescentes israelitas - a tal da beleza. 

 Samuel estava idoso, seus filhos sem moral e agora o Senhor escolhe Saul para 

governar. Além de alto, era jovem e bonito. Como diria a meditação de hoje, Saul era o 

verdadeiro colírio humano. 

Quando adolescentes se reúnem para falar dos garotos, o quesito beleza é 

fundamental e quando os meninos falam das garotas não é que o assunto é o mesmo?  Na 

adolescência, todos geralmente sonham em namorar e de preferência desfilar entre os 

amigos com um gato ou uma gata linda. Não há nada errado em amar o belo, em querer 

alguém para ser a segunda pessoa mais bonita do planeta, porque, lógico, não existe 

ninguém mais bonito e charmoso do que você, não é verdade? 

Uma coisa importante e quero crer que já te disseram isso, é que a tal da beleza 

física não pode servir de régua única para se medir alguém. Tem tanta gente bonita que 

tem um péssimo caráter e logicamente tem muita gente bonita que fica sempre mais bonita 

ainda por ter um caráter maravilhoso. 

A sociedade em que vivemos escolheu o padrão magérrimo para as mulheres e 

milhares de modelos femininas adotaram até a fome como estilo de vida para poder se 

adaptar a este tipo de visão deturpada que fizeram da beleza feminina. 

Como adolescentes de Deus e sempre procurando viver pautado nos princípios da 

Palavra de Deus, você vai chegar à conclusão que beleza não deve ser o único atributo 

para conseguir alguém, que caráter cristão é que fará diferença na sua vida e que o próprio 

rei Saul pode servir de exemplo para você, de que só a beleza não adiantou muito para o 

seu reinado tão conturbado. Caráter fará diferença na sua vida. 
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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 Março 

A unção do Espírito Santo 

 Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou 

sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: Não te ungiu o Senhor 

por príncipe por sobre a sua herança? I Samuel 10:1 

 Quero crer firmemente que você adolescente já sabe que a linguagem bíblica é altamente 

simbólica e sabe de cor e salteado que o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. 

 Quando adolescentes jovens e adultos aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, 

passam pelas águas batismais e recebem de presente o batismo do Espírito Santo, pois é 

exatamente esse Deus Espírito Santo que vai te acompanhar diariamente na sua caminhada nesta 

terra. 

 Este Deus Espírito Santo vai te convencer de seus pecados, vai te lembrar de confessá-

los antes de dormir, vai te lembrar continuamente da justiça divina que precisa continuar na sua 

vida e também vai te fazer lembrar dos juízos que um dia irão cair sobre esta terra e que você, 

com a graça de Deus, irá sair ileso dessa situação. 

 A companhia diária desse Deus Conosco, foi um presente dado pela Trindade quando 

Jesus precisou voltar para o Pai Eterno depois de ter cumprido sua missão de salvar a humanidade. 

Até hoje graças a Trindade, você pode continuar curtindo diariamente a presença do Espírito 

Santo na sua vida. 

  Samuel ungiu Saul com azeite simbolizando o batismo do Espírito Santo na sua vida 

nova de rei a partir de agora. Saul tinha agora uma responsabilidade tremenda - agora ele 

governaria uma nação; e não era uma nação qualquer e sim o povo escolhido de Deus naquela 

época. 

 Como foi que Saul começou sua missão? Com batismo do Espírito Santo. 

 Agora leia o verso seis: “O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles 

e serás transformado em outro homem”. A mudança que o Espírito Santo fez na vida de Saul é 

um bom exemplo do que o mesmo Espírito Santo quer fazer na sua e na minha vida. Batismo 

diário do Espírito Santo é presente. Agradeça por isso. 
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Trinta de Março 

Vamos perder o olho direito? 

 Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele 

estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. I Samuel 11:6 

 Logo no inicio de sua carreira como rei, Saul recebeu a unção ou o batismo do Espírito 

Santo. Da mesma forma como fez Saul, você, adolescente de Deus que sente um prazer e uma 

alegria muito grande em ser de Jesus, também pode e deve clamar, pedir, implorar e receber esse 

batismo diariamente na sua vida. 

 Um rei amonita (inimigo do povo de Israel), cujo nome é Naás, cercou e sitiou os 

habitantes da cidade Jabes Gileade e os homens desta cidade se propuseram a fazer uma aliança 

com eles e servi-los. Está é uma versão antiga do também antigo ditado: se não pode com eles, 

junte-se a eles. 

 Os amonitas disseram que aceitariam ter essa parceria com os moradores de Jabes Gileade 

desde que eles arrancassem o seu olho direito. Dessa forma, essa parte do povo de Israel iria trazer 

vergonha sobre toda a nação. 

 Essa notícia se espalhou e chegou aos ouvidos do rei Saul. O verso de hoje te diz que 

mais uma vez o Espírito de Deus tomou conta dele ele ficou muito irado pela forma ousada como 

Naás queria humilhar o povo de Deus. 

 Ao longo de séculos de pecado nesta terra essa tem sido a estratégia do inimigo de Deus. 

Além de ser um derrotado na cruz do calvário, ele sabe que seu destino já está definido e irá fazer 

o que for possível para que você adolescente seja humilhado e ridicularizado por pertencer ao 

povo de Deus nos tempos modernos. 

 Saul se indignou e com razão e devidamente ungido pelo Espírito Santo de Deus, ele foi 

para a batalha contra Naás e saiu vencedor. 

 Saul vai contra o inimigo de Israel em nome do Senhor dos Exércitos e quando ele foi 

com esta certeza, nada o deteve. 

 Sua vida adolescente também tem batalhas e não são poucas. Quer sair vencedor de cada 

uma delas? Permita-se ser batizado diariamente com o Espírito Santo de Deus e aguarde o 

sucesso. Feliz dia para você que já é um vencedor em Cristo Jesus. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 43 

 

Trinta e um de Março 

O Deus que não desampara 

 O Senhor não desampara o seu povo, por causa de seu 

grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu 

povo. I Samuel 12:22 

 É tão bom saber que existem adolescentes de Deus que ainda sentem prazer nas 

coisas de Deus. Que milagre é esse que Deus fez em seu coração adolescente, pois além 

de ler a Palavra de Deus, você ainda encontrou um tempinho para ler essa meditação. 

 Samuel reúne todo o povo de Israel e de forma muito reduzida mostra, através de 

pinceladas na história da nação, que Deus, o Soberano Criador, era o rei deles e mesmo 

assim eles pecaram colocando um homem no lugar de Deus. 

 Samuel os alertou e no verso quatorze lemos: “Se temerdes ao Senhor e o servirdes 

e deres ouvidos a sua voz e não fordes rebeldes à suas ordens, e se tanto vós como o rei 

que reina sobre vós seguirdes ao Senhor vosso Deus bem será.” No verso quinze tem mais 

conselhos: “Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor e fordes rebeldes às suas ordens, 

a mão do Senhor será contra vós, como foi contra nossos pais”. 

 A adolescência, como todas as outras fases da vida, é uma fase de escolhas e estas 

escolhas são diárias. Escolher fazer parte do povo de Deus e ser totalmente do Senhor 

Jesus é uma escolha que você adolescente faz quando abre o olho e vai para o seu cantinho 

preferido de oração. 

 Não vai ser fácil sua caminhada rumo a uma juventude com Deus. As provas virão, 

as tentações virão juntas, os vestibulares e os Enens de sua vida vão chegar e caberá você 

decidir escolher permanecer ao lado do Deus que faz todas as coisas justas e corretas. 

 O melhor da caminhada com Deus é poder abrir a Bíblia e encontrar a promessa 

que está no nosso verso de hoje. Deus com todo o Seu poder, com toda a Sua bondade, 

com milhões de coisas que só andam nesse mundo graças a Ele, este mesmo maravilhoso 

Deus te promete hoje que não vai te desamparar. Você não precisa ficar preocupado 

quanto ao seu futuro, pois enquanto você escolher permanecer no rol dos filhos de Deus, 

Deus promete que não vai te desamparar. Feliz dia amparado por Deus. 
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