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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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Aprendendo a voltar para casa com o filho pródigo  

 

 

 Verso Bíblico: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai: Pai, pequei contra 

o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como 

um de teus jornaleiros. Lucas 15: 18 e 19. 

 Se existe uma parábola na Bíblia que já mexeu e transformou a vida de milhares de adolescentes com 

certeza é a parábola do filho pródigo. Quantos adolescentes não se enxergaram na figura do filho e não voltaram 

arrependidos para os braços do PAI? Vamos ler quase toda a parábola e tirar lições para nossas vidas. 

 O Pedido do Pródigo – Abra sua Bíblia em Lucas 15:11 e 12 

 Pedir herança em vida é o mesmo que dizer que seus pais já passaram da hora de morrer. Esse foi o 

resultado do pedido do filho mais novo. Todos nós sabemos que os bens materiais que são transferidos por 

herança sempre acontecem depois da morte do dono. Vamos pensar um pouco: Que herança você adolescente 

gostaria de ganhar de seus pais? O melhor celular da Apple? Um carro? Uma casa? Um sítio? Uma casa na praia?  

Se por acaso seus pais não lhe deixarem nada, mas lhe deixarem o SENHOR como herança agradeçam a eles 

ajoelhados, pois esta será com certeza sua melhor herança. Bens materiais geralmente geram brigas após a morte, 

mas o SENHOR será sempre a sua força. 

 A Busca pelo Prazer – Agora leia Lucas 15:13 

 Tudo o que o jovem filho pródigo queria era liberdade e prazer. Quando adolescentes cristãos saem de 

casa eles sempre vão atrás de festas, de drogas, de sexo livre e bebidas. Uma das coisas mais comuns em igrejas 

cristãs é verem os filhos do SENHOR se enveredarem pelos caminhos do inimigo em plena adolescência e 

juventude.  

 A Dura Realidade – Continue lendo Lucas 15:14 

 Talvez a pior realidade constatada pelo jovem rico é que amigos de verdade são uma espécie em extinção. 

Amigos quando você tem dinheiro você sempre terá, mas os amigos de verdade geralmente não passam de cinco 

ao longo de sua vida. Onde estavam os amigos do filho pródigo? Estavam todos no Orkut e se esqueceram dele. 

 O pior emprego de um judeu – Mantenha-se conectado em Lucas 15:17-19 

 Nada era tão degradante para um jovem judeu do que criar porcos e o que é pior, ter que dividir a ração 

com eles. 

 Quando a ficha cai – Lucas 15: 17-19 

 Nada como o arrependimento para trazer de volta os filhos que se perderam. 

 A Melhor Atitude do Filho Pródigo – Lucas 15:20 

 Seis palavras mudaram a vida do filho pródigo: Irei ter com o meu pai. 

 A Melhor Atitude do PAI: Lucas 15: 20-24 – Filhos são para sempre.  

 Não sei se esta parábola do filho pródigo retrata a sua vida de adolescente, mas agradeça a DEUS caso 

não seja o seu caso, pois sempre existe um tempo para voltar para os braços do SENHOR. O caminho da volta 

pode não ser nada fácil, mas o mais importante é que você pode fazer a melhor escolha da sua vida voltando para 

o convívio de seus pais, irmãos e logicamente do SENHOR. O SENHOR nunca irá te abandonar. Só essa certeza 

compensa o retorno para a casa do PAI.   

 

 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Novembro 

Jesus Veio Para Salvar 

 Pois o Filho do homem não veio para destruir as almas 

dos homens, mas para salvar. Lucas 9:56 

 Jesus manifestou seu desejo de ir à Jerusalém e mandou mensageiros para 

conseguirem hospedagem numa pousada de samaritanos. Quando os samaritanos 

descobriram que se tratava de um grupo de pessoas que iriam para Jerusalém, eles não 

quiseram nem receber os enviados de Jesus. 

 Prezado adolescente de Deus, veja a reação dos principais discípulos de Jesus no 

verso 54: Os discípulos Tiago e João vendo isto, perguntaram: Senhor queres que 

mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? 

 Tiago e João já haviam experimentado uma pequena amostra do poder de Jesus 

em suas vidas, pois eles haviam curado diversas pessoas e expulsado demônios. Quando 

eles viram a reação dos samaritanos, não deu outra, eles quiseram usar esse poder para, 

se preciso fosse, tirar a vida de seu próximo e ainda lembraram do incidente do profeta 

Elias com os falsos profetas de Baal. 

 Vendo Jesus que seus discípulos ainda não tinham entendido quase nada a respeito 

de Sua missão na Terra e lamentando-se pela atitude impensada dos discípulos, Ele 

menciona uma repreensão aos seus discípulos dizendo: Vós não sabeis de que espírito 

sois. Os discípulos queriam usar o poder para motivos errados e isso Jesus tinha que lhes 

mostrar. No fundo Jesus estava dizendo que o espírito que os movia em determinadas 

atitudes não era o Espírito Santo de Deus. 

 Nesse episódio fica um aprendizado para você adolescente do Senhor Jesus. No 

desejo real de fazer boas coisas para a causa de Deus ou mesmo para sua família, você 

pode tomar uma atitude muito errada e que pode prejudicar as pessoas que se 

aproximaram de Jesus. Agindo dessa forma, ao invés de atrair as pessoas para o lado do 

Mestre você, com a melhor das intenções, estará afastando-as do Salvador. 

 Ore por sabedoria para que ao trabalhar por Jesus suas atitudes não sejam uma 

pedra de tropeço na vida daqueles pelos quais Jesus morreu. Agindo dessa forma você 

será somente luz na vida do seu próximo e não trevas.   
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Dois de Novembro 

Seara Grande 

 Disse-lhes: Grande é, em verdade a seara, mas os obreiros 

são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros 

para sua seara. Lucas 10:2 

 Esta afirmação de Jesus é uma enorme verdade. Nossas igrejas cristãs estão cada vez mais 

abarrotadas de pessoas sinceras que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Elas ouviram 

falar do amor de Jesus, escutaram mensagens que lhes tocaram o coração, ouviram muitas músicas 

interessantes, decidiram-se por Cristo e se batizaram. 

 No início da vida cristã, muitos adolescentes e porque não dizer muitos jovens e adultos, 

curtem ir à igreja, participam ativamente da adoração, dos congressos, dos acampamentos de 

verão, dos ensaios do coral e de passeios com a comunidade de irmãos em Cristo. Tudo isso é 

importante, necessário e faz parte da vida dos membros de igreja e ajuda no seu crescimento 

espiritual como adolescente de Deus. 

 Um dos grandes problemas nas igrejas cristãs começa quando os membros, incluindo 

você adolescente, são convidados a partilhar sua fé com o mundo e ai quase ninguém quer abrir 

mão de conforto para sair num sábado à tarde para visitar asilo, orfanato, visitar um irmão doente 

da comunidade cristã, distribuir folhetos, participar de uma noite de vigília ou cantar em prédios 

residenciais com o coral jovem da igreja. 

 Quando se trata de se doar em prol do próximo, de colocar os pés e as mãos no barro, 

segurar numa enxada para capinar o mato que ficou na lateral do local que servirá de ponto de 

reuniões para os convidados da noite, muitos adolescentes e jovens se recusam a participar e não 

faltam desculpas. 

 Jesus sabia que a maioria de seus seguidores amam de verdade o conforto e por isso que 

Ele falou que a seara, ou seja, o trabalho é grande, mas os trabalhadores ou obreiros seriam 

poucos.  

Não sei qual tem sido a sua postura com relação aos projetos de missão de sua igreja, mas 

minha igreja em Curitiba tem envolvido bastante os jovens e adolescentes. Pelo menos uma vez 

por ano saímos do conforto com objetivo de implantar uma igreja em algum local do Paraná onde 

não tem presença adventista do sétimo dia e muitas vezes vamos em mais de três ônibus em pleno 

domingo para o evangelismo. Lindo trabalho! 
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Três de Novembro 

O Privilégios dos Discípulos 

 Voltando para os seus discípulos disse-lhes em particular: 

Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Lucas 10:23 

 Jesus Cristo ao longo deste capítulo do livro de Lucas estabeleceu uma espécie de 

roteiro de comportamento para seus discípulos uma vez que eles iriam pela primeira vez 

para sua missão evangelística. Eles ficariam pela primeira vez longe de Jesus, sairiam em 

duplas, curariam pessoas, expulsariam demônios e era normal que Jesus os orientasse. No 

verso três já lhes dá um recado bem claro: Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. 

De cara os evangelistas saberiam que sua missão não seria nada fácil e você adolescente 

que saiu do conforto do seu lar para levar a Palavra de Deus ao mundo, saiba que não será 

fácil. 

 No verso quatro Jesus os orienta a não levar bolsa, nem alforje, nem sandálias e 

ainda que não deveriam saudar ninguém pelo caminho. No mínimo são curiosas essas 

dicas, mas se foi Jesus quem as repassou para os discípulos elas com certeza foram 

necessárias. No verso cinco, Jesus os ensina a levar a paz aos lares que eles visitassem e 

aqui Ele cria o chavão muito conhecido no meio evangélico: A PAZ seja nesta casa. 

 No verso sete Jesus, por incrível que pareça, dá dicas de hospedagem: “Ficai na 

mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu 

salário. Não andeis de casa em casa”. Ele ainda fala de hospedagem no verso oito: 

“Quando entrares numa cidade e vos receberem, comei do que vos oferecerem”. No verso 

nove, Jesus disse que era para os discípulos curarem os enfermos e se os candidatos ao 

reino dos céus não os quisesse ouvir, eles deveriam sacudir o pó dos pés e ir para outra 

cidade. Depois de ouvirem as dicas, os setenta discípulos saíram para o evangelismo em 

duplas e qual o resultado dessa missão? O verso dezessete te dá a resposta: “Voltaram os 

setenta com alegria, dizendo: Até os demônios se nos submetem”. Vendo a felicidade dos 

discípulos após o retorno de sua missão, Jesus nos brinda com o verso de hoje. 

 Fica a dica para você adolescente de Deus. Não perca a oportunidade única que 

sua igreja lhe proporciona de levar o evangelho aos pecadores. Não se renda ao deus 

conforto. Convide seus amigos e participe ativamente da missão de salvar pessoas. 
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Quatro de Novembro 

O Sonho Dourado de Todo Ser Humano 

Levantou-se certo doutor da lei e querendo por Jesus em provas, perguntou-

lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?  Lucas 10: 

Prezado adolescente do Senhor, talvez essa seja a pergunta mais importante feita por 

alguém à Jesus Cristo. Todos os adolescentes cristãos com os quais convivo mensamente em 

minhas viagens e congressos pelo Brasil afora, tem o mesmo sonho do doutor da lei. A vida eterna 

não é um desejo exclusivo dos cristãos. Filmes já foram feitos onde os atores passavam todo o 

tempo atrás do elixir da juventude eterna. Quem não gostaria de viver eternamente? 

Como cristãos esperamos a vida eterna como ela está descrita na Bíblia. Se você não sabe 

a Bíblia é muito clara a respeito desse assunto. No tempo de Deus, Jesus Cristo voltará a esta terra 

como Rei e Senhor para buscar Seus filhos fieis, os que amaram e guardaram Sua lei. Ele dará a 

ordem e milhares de cristãos de todas as épocas que estão em seus túmulos sairão de lá 

ressuscitados e transformados. Os fiéis que estiverem vivos também serão transformados num 

abrir e fechar de olhos e Jesus retornará para o céu e lá esses dois grandes grupos de salvos irão 

curtir os primeiros mil anos da eternidade. Depois desse tempo, Jesus virá pela terceira vez para 

a ressurreição dos ímpios mortos de todas as épocas, juízo final e purificação da terra com o fogo. 

Depois a Nova Jerusalém estacionará na terra e nunca mais o pecado se levantará. Tudo isso está 

na Bíblia e você já deve saber e se não sabe, comece a ler. 

 Enquanto isso não acontece na sua vida ainda adolescente, o que fazer para poder garantir 

vida eterna no futuro? Jesus Cristo te responde do mesmo jeito que respondeu ao doutor da lei: O 

que está escrito na lei? O que lês?  O doutor resume a lei de Deus: Amarás o Senhor teu Deus de 

todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e ao teu próximo com o a ti 

mesmo: Jesus o elogia pela resposta e lhe dá a solução para sua pergunta: Respondeste bem. Faze 

isso e viverás. 

 Jesus Cristo deu o principal recado para a vida espiritual do doutor da lei e para você 

adolescente do Senhor. A vida eterna será o melhor presente para adolescentes que amarem a 

Deus em primeiro lugar e a si e ao seu próximo em segundo. Além da vida eterna, você curtirá 

eterna companhia de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. 
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Cinco de Novembro 

Nosso Modelo de Intercessor 

 Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, 

disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como 

também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1 

 Imagine a cena: Jesus Cristo, o filho unigênito de Deus Pai, o Emanuel, o Deus 

conosco, estava orando, estava conectado com a fonte de todo o Poder que é Deus Pai. 

Quem sabe se Jesus Cristo não estava agradecendo pelo privilégio de estar no mundo para 

salvar os pecadores? Quem sabe Jesus não estava também agradecendo pela companhia 

dos doze discípulos? Talvez Ele estivesse agradecendo pelo poder de curar milhares e 

milhares de pessoas. 

 Será que em Sua poderosa oração Jesus não estaria agradecendo pelas mulheres 

que financiavam Seu ministério ao longo do caminho? Talvez Ele estivesse pedindo 

forças para continuar resistindo aos ataques cruéis de seu maior inimigo? Quem sabe se 

Ele não estaria agradecendo mais uma vez ao Pai, pelo privilégio que foi alimentar cinco 

mil homens além das mulheres e crianças?  

 Não sabemos nada sobre o que Jesus orou naquele dia, mas uma coisa nós 

sabemos, enquanto Ele orava um grupo de discípulos ficou tão impressionado que 

pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Se existe Alguém nesse mundo que é modelo, 

exemplo mais que perfeito para ser copiado por todos os adolescentes de Deus, o único 

que merece toda a sua honra e admiração com certeza essa pessoa é Jesus. 

 Jesus é seu modelo de amor, bondade, misericórdia, carinho, perdão, paz, respeito 

e hoje depois de ler sobre o pedido dos discípulos, você também vai adicionar Jesus como 

seu modelo perfeito de oração. Com Jesus aprendemos a orar não somente por nós 

mesmos, mas também por parentes e amigos. Jesus foi mais longe quando o assunto é 

oração, pois Ele nos pede a orar pelo seu inimigo, isso se você já tiver pelo menos um.  

 Que sua vida de oração ainda em plena adolescência seja muito inspirada na vida 

de oração de Jesus. Jesus separava um tempo diário para sua ligação única e exclusiva 

como o seu Pai e você logicamente pode fazer o mesmo. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 14 

 

Seis de Novembro 

Pedir, Buscar e Bater 

 Por isso vos digo: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, 

batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede recebe, quem 

busca acha e quem bate abrir-se-lhe-á. Lucas 11:9 e 10. 

 Depois que os discípulos pediram que Jesus os ensinasse a orar, Ele os ensinou a oração 

mais conhecida de todo o mundo cristão e para instigar seus discípulos a orar, a clamar por 

bênçãos, por misericórdia, por perdão e enfim tudo que um adolescente precisar, Jesus usa uma 

ilustração interessante. 

 Jesus conta a história de um homem que bate na casa de um amigo à meia noite para pedir 

três pães, pois ele tinha recebido um visitante inesperado e não tinha sequer pão para servir. Jesus 

conclui a história dizendo que esse homem poderia ter dito não, mas para evitar de ser 

importunado, o amigo sai do seu conforto e atende o pedido de seu amigo. Quando Jesus termina 

essa história Ele nos brinda com o verso de hoje. 

 As nossas orações, súplicas, clamores e agradecimentos vão mudando de acordo com a 

idade. Você está passando pela adolescência e muito provavelmente sua idade deverá estar 

variando entre os treze e os dezessete anos. O que um adolescente como você pede em suas 

orações? Qual o motivo que te leva a se ajoelhar diante do Rei do Universo e se humilhar? Você 

é o típico adolescente que só tem pedidos ou você agradece ao seu Deus? O que te move a orar? 

Quantas vezes pela fé você terminou sua oração e bateu palmas agradecendo o fato de seu Deus 

ter ouvido e ter a certeza única que Ele te responderia? 

 Creio que o sonho dourado de oração dos adolescentes é por namorada (o). Outros 

gostariam muito de não ser pobres, outros gostariam apenas de ter um lar para morar, pois orfanato 

é um pesadelo para adolescentes. Realmente são muitos os motivos pelos quais orar e uma grande 

parte de adolescentes ora diariamente para que seus pais não se separem, pois na briga entre os 

grandes quem sofre na verdade são os filhos. 

 Talvez você esteja batendo de porta em porta em busca de uma oportunidade de estágio 

ou trabalho e ainda não foi abençoado com a resposta. Para você que ora, o conselho de Jesus 

para sua vida adolescente está na parte final do nosso verso de hoje. 
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Sete de Novembro 

O Reino de Deus 

 Quem não é por mim, é contra mim e quem comigo não 

ajunta, espalha. Lucas 11:23 

 Depois que Jesus ensinou seus discípulos a pedir, buscar e bater, Ele volta para 

seu trabalho em prol da humanidade perdida e expulsa o demônio que havia atacado um 

mudo. Depois de curá-lo, o mudo começou a falar e Lucas 11:14 nos diz que a multidão 

se maravilhou. 

 É interessante que quase tudo o que Jesus fazia agradava a muitos e desagradava 

a outros e isso é bem válido para você adolescente que às vezes fica tentando em vão ser 

o mais popular da escola, pois ninguém consegue agradar a todos. Se nem Jesus 

conseguiu, não é preciso você ficar dando murro em ponta de faca. 

 Alguns invejosos quando viram que Jesus curou o mudo em vez de se alegrarem 

e glorificarem o nome de Deus, disseram que Jesus curava pelo poder do maioral dos 

demônios, ou seja Belzebu ou Satanás. Jesus fez questão de deixar bem claras algumas 

verdades que aqueles judeus com certeza desconheciam e nos versos entre dezoito e vinte, 

Jesus nos diz: Mas conhecendo-lhes os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido 

contra si mesmo ficará deserto e a casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está 

dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso 

os demônios por Belzebu. Se eu expulso os demônios pelo poder de Belzebu, por quem 

expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios 

pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.  

 Jesus foi muito claro ao fechar esse tema de reino de Satanás e reino de Deus.  

Para concluir Ele te abençoa com um de seus maiores ensinamentos e basta você ler de 

novo o verso de hoje. 

 Sua vida adolescente será boa ou ruim dependendo das escolhas diárias que você 

faz na vida. No verso de hoje Jesus está claramente dizendo para você que, ou você 

pertence inteiramente ao reino de Deus ou você já faz parte do reino de Satanás. Não 

existe um terceiro reino. Jesus não tem nada a ver com Satanás. Amém por isso. 
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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 Novembro 

Adolescentes Felizes 

 Mas Ele disse: Antes bem-aventurados são os que ouvem a 

Palavra de Deus e a guardam. Lucas 11:28 

 Depois que Jesus Cristo trouxe o ensinamento: Quem não é por mim é contra mim 

e quem comigo não ajunta espalha e desta forma ensinou a milhares de adolescentes 

judeus e também você a se posicionar do lado de Deus. Uma mulher ouvindo a sabedoria 

vinda do Mestre pronunciou como consta no verso 27: “Bem-aventurado o ventre que te 

trouxe e os peitos em que mamaste”. 

 Qual seria a reação de Jesus para este elogio a sua mãe Maria? Como o Mestre se 

posicionaria diante dessa declaração? Ignoraria, apoiaria, discordaria ou sugeriria algo 

diferente? Se você escolheu algo diferente acertou, pois, o nosso verso de hoje é 

exatamente a resposta que Jesus deu à mulher. Na Palavra de Deus, bem-aventurado quer 

dizer feliz e ao invés de concordar com a mulher, Jesus sugere que felizes realmente são 

os que ouvem a Palavra de Deus e a praticam. 

 O conceito de felicidade é tão extenso e cada pessoa tem o seu jeito de ser feliz e 

de se sentir feliz. Para muitos, felicidade é tirar férias na praia com a família em pleno 

nordeste brasileiro, com muitas praias, água de coco e um filé de peixe com salada de 

palmito e azeitona no cardápio na hora do almoço. Para muitos, felicidade é trabalhar e 

muitos são viciados em trabalho chegando a ficar doze a quinze horas por dia envolvido 

nisso. Para mulheres que não conseguem engravidar, ver o resultado positivo no laudo da 

ginecologista é motivo de felicidade. Para jovens que sonham em ter sua família, 

felicidade é ter uma namorada ainda em plena adolescência. Muitos homens acham que 

felicidade é dirigir uma Ferrari em plena Itália.  

 Como você adolescente pode ver, os motivos são diversos e fica a pergunta para 

você: O que te deixa feliz? Tem uma propaganda bem interessante na televisão brasileira 

que faz uma pergunta para todos os que a ouvem: O que faz você feliz? O que 

adolescentes de Deus fazem para serem felizes? Já pensou nisso?  

 Para Jesus Cristo, adolescentes felizes deveriam ser aqueles que amam Sua 

Palavra e as praticam. Há quantas anda sua intimidade com a Palavra de Deus?  
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Nove de Novembro 

Aprendendo a Ver 

 A candeia do corpo é o olho. Sendo o teu olho bom, todo o teu corpo 

será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. 

 Quando adolescentes de Deus em pleno século 21, ao levantar cada dia para suas 

lutas optarem por dedicar ao seu Deus a primeira hora de sua manhã terão o privilégio de 

aprender diariamente a vontade de Deus para o seu dia. A Palavra de Deus é um dos 

maiores presentes que Deus te deixou para orientar sua vida rumo à Nova Jerusalém e se 

você enquanto adolescente se mantiver fiel aos ensinamentos e princípios da Bíblia, 

gozará de uma vida feliz, plena e abundante. 

 Quer momento melhor que sua primeira hora para aprender direto da fonte do 

conhecimento que é Jesus Cristo? No verso de hoje, Jesus faz um precioso alerta aos seus 

filhos adolescentes. Ele fala de olho bom, olho mal, corpos luminosos e corpos 

tenebrosos. 

 Nunca em toda a história da humanidade os adolescentes ficaram tão expostos ao 

pecado quanto nos dias atuais. A internet trouxe o pecado para dentro de sua casa, de seu 

ambiente de trabalho, de estágio ou mesmo em qualquer lugar onde seja possível se 

conectar. Todo o lixo do pecado entra na sua mente através da visão e por isso que Jesus 

te deixou essa alerta há mais de 2000 anos atrás. 

 Os filmes impróprios e as novelas indecentes onde se exaltam homossexualidade, 

lesbianismo, casamentos com dois homens e uma mulher (a mais recente moda) se 

proliferam na mídia do inimigo; tudo aquilo que seus pais, seus líderes e a Palavra de 

Deus te ensinaram acabam sendo jogados por terra diariamente. Você adolescente que 

precisa de internet para seu dia a dia já presenciou crimes planejados por adolescentes 

norte-americanos, canadenses e europeus que “do nada” chegam em suas escolas atirando 

e matando professores, funcionários e alunos inocentes. Quanto a polícia vai verificar o 

tal “do nada”, a base é quase sempre a mesma: filmes de cinema onde se ensina a matar, 

sequestrar, estuprar, violência, tiros, morte e sangue.  

Hoje o apelo de Jesus para seu coração é: muito cuidado com o que você vê. 
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Dez de Novembro 

Fardos Pesados 

 Mas Ele respondeu: Ai de vós também doutores da lei, que carregais os homens 

com cargas difíceis de transportar e vós mesmos nem ainda com vossos dedos tocai nessas 

cargas. Lucas 11:46 

 Depois dos ensinamentos de Jesus ontem, Ele foi convidado para jantar na casa 

de um dos líderes da igreja judaica e por não ter lavado as mãos este líder, segundo a 

Palavra de Deus, ficou admirado com a atitude de Jesus. 

 Jesus então fez a mais incisiva repreensão de Seu ministério aos líderes da Sua 

igreja. Jesus não contou parábola para tentar lhe ensinar algo. Jesus não floreou nada. Ele 

simplesmente foi direto na veia da liderança. As advertências tinham um destino certo e 

o alvo era os líderes ou pastores. 

 Você que é adolescente de Deus sabe muito bem que a religião cristã quando 

devidamente seguida deixa sua caminhada nesta terra bem mais fácil do que a de outros 

adolescentes que não conhecem o Senhor. Todos os adolescentes de Deus que optarem 

pela estrada estreita que conduz a salvação, encontrarão pela caminhada da vida 

problemas e dificuldades e não podia ser diferente, pois estamos no território do inimigo 

vivendo uma vida pecaminosa. Sua vida com Cristo não será isenta de lutas e desafios a 

serem vencidos. 

 Os líderes do tempo de Jesus criaram tantas regras, regulamentos, normas e 

parágrafos desnecessários que acabou transformando a vida religiosa num fardo 

extremamente pesado para ser carregado e Jesus te mostra no verso de hoje que este fardo 

pesado não era nem tocado de leve pelos líderes da igreja. É muito fácil criar trabalhos 

para outros cumprirem enquanto você fica de fora dessa missão. 

 Sua vida adolescente com Cristo apesar de não estar isenta de dificuldades não foi 

desenhada para ser um fardo. Cristianismo de verdade é vida plena, abundante, feliz, 

prazerosa, alegre, com oportunidades diárias de amar a você, seus pais e seus próximos. 

 Muito cuidado quando seus líderes espirituais tiverem transformando sua 

caminhada com Cristo num fardo. O ideal nesse caso é orar por eles e aproveite para ficar 

bem longe deles e cada vez mais perto de Jesus. 
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Onze de Novembro 

Nada Encoberto 

 Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem 

oculto que não haja de ser sabido. Lucas 12:2 

 Jesus continua ensinando seus discípulos e também milhares de ouvintes.  O 

capítulo 12 começa dizendo que milhares de pessoas se atropelavam uns nos outros, mas 

Jesus pacientemente cumpria Sua missão de espalhar as boas novas da salvação. 

 Durante os anos da adolescência, muitas pessoas irão te influenciar, seja para o 

bem ou para o mal e você também influenciará os outros de forma positiva ou negativa. 

Seus pais, irmãos, melhores amigos, professores de Deus e líderes espirituais certamente 

serão usados por Deus para plantar princípios e valores eternos. Do outro lado ninguém 

consegue ganhar da internet quando o assunto é pecado. Junto com a internet as novelas 

e os filmes sobre violência são parte diária do cardápio de muitos adolescentes, inclusive 

cristãos. 

 Muito do que se faz diante de um computador durante a adolescência acontece 

dentro do um quarto fechado e às vezes com chave. Sempre se desconfia de um 

adolescente sozinho num quarto fechado. Muitos pais querendo garantir toda a 

privacidade para seus filhos estudarem aceitam que eles se tranquem em seus quartos. 

Desta forma a sensação de que agora podem ver tudo e fazer tudo os deixa maravilhados. 

 É neste quarto fechado, neste ambiente de falsa liberdade que muitos adolescentes 

começam sua caminhada rumo ao lamaçal do pecado e isso para não dizer uma morte 

precoce. Não são poucas as histórias reais que acontecem no mundo das coisas 

encobertas. Meninas e garotos adolescentes são aliciadas por traficantes e outros pelos 

empresários da prostituição. As famosas salas de bate papo são a porta de entrada de um 

mundo sem volta. Quando a maioria se dá conta de que lado está, fica praticamente 

impossível voltar para o lado da família, de Deus e dos amigos. 

 Jesus te adverte no verso de hoje a não fazer nada encoberto. Como adolescente 

de Deus você tem o privilégio de ser transparente. Seja a luz que Cristo espera de você. 
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Doze de Novembro 

O Cuidado de Deus 

 Não se vendem cinco pardais por dois asses? Contudo 

nenhum deles está esquecido diante de Deus. Lucas 12:6 

 Para complementar a ideia de que os pardais não são esquecidos pelo Criador do Universo 

e que como pessoas somos mais importantes, Jesus continua suas palavras com um versículo 

muito conhecido dos amantes da Palavra de Deus: “Até os cabelos de vossa cabeça estão todos 

contados. Não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Lucas 12:7 

 Que bom ouvir logo de Jesus Cristo que Ele cuida bem de cada um de seus filhos. Os 

pardais eram vendidos aos israelitas bem pobres que iam ao templo sem poder levar o carneiro 

sacrificado. Jesus utiliza essa ilustração para mostrar para quem O quiser ouvir que Seus filhos 

valem muito mais do que meros pardais. 

 Muitos adolescentes cristãos ou não, nunca foram tratados de forma carinhosa pelos seus 

pais e muitos deles crescem sem sequer terem sido abraçados, beijados, acariciados e 

reconhecidos como filhos de verdade. Muitos pais ao lhes negar o amor vão matando a autoestima 

de seu filho e quando menos se espera, muitos adolescentes encontram refúgio no suicídio, por 

absoluta necessidade de ser amado. 

 Jesus está te ensinando hoje que se os pardais que eram a moeda de troca mais 

insignificante no ritual do santuário não seriam esquecidos, imagine se você um adolescente 

especial e maravilhoso iria ser abandonado por Deus? Jesus abandonou a eternidade, a honra, a 

glória e o poder, para vir em pele de homem para sofrer como homem e morrer para salvar 

adolescentes e não pardais. 

 Se Jesus sabe quantos fios de cabelo você tem o que mais Ele não sabe a seu respeito? 

Jesus Cristo sabe TUDO sobre você e Ele tem vários parceiros para lhe apoiar nessa caminhada 

terrestre. Deus convocou seus pais, seus amigos, seus professores, líderes cristãos e até um anjo 

exclusivo para evitar que você se perca neste lamaçal do pecado. 

 Consegue enxergar o cuidado de Deus por você? Viu o que a Palavra de Deus reservou 

para você hoje? Que tal agradecer ajoelhado tantas bênçãos divinas? Feliz dia. 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 22 

 

Treze de novembro 

O Pecado da Avareza 

 Então lhe disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. 

A vida de um homem não consiste na abundância dos bens 

que ele possui. Lucas 12:15 

 Certo homem foi procurar Jesus pedindo que Ele intercedesse junto ao seu irmão de 

sangue a fim de o convencer a repartir a herança com ele. Qual foi a reação imediata de Jesus a 

este pedido totalmente inusitado? Vamos deixar sua própria Bíblia responder em Lucas 12:14: 

“Mas Jesus lhe disse: Homem quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós”? 

 Como adolescente você já tem algo a aprende até aqui. Jesus Cristo veio ao mundo para 

pregar as boas novas da salvação aos perdidos. Seu poder provinha de Deus Pai e esse poder 

realizou muitos milagres e curas. Jesus vendo que aquele pedido não tinha nada a ver com a Sua 

missão, Ele simplesmente declinou. Nem sempre você adolescente precisa participar de tudo, dar 

opinião em tudo ou tentar resolver tudo para impressionar você mesmo e os outros. Muitas coisas 

que aparecerão na sua frente para resolver, talvez não seja você o mais indicado para tal 

realização, pois estão aquém de suas habilidades. Se Jesus declinou de algo que não era Sua 

missão, você pode seguir Seu exemplo e fazer igual. Tenha humildade e sabedoria para declinar 

de algo que simplesmente você não precisa se envolver. 

 Mas o que vem a ser a tal da avareza? Por que Jesus tocou nesse ponto com o homem que 

queria uma parte da herança e o que isso tem a ver com sua vida de adolescente cristão? Que 

danos trazem aos homens a tal da avareza? 

 Quando a gente acha que sabe uma coisa e na verdade não tem muita certeza vamos ao 

dicionário, e foi o que eu fiz. Lá encontrei que avareza é apego sórdido ao dinheiro e avarento é 

um sovina, mão de vaca, pão duro ou unha de fome. 

 Jesus te orienta desde a sua adolescência a não pensar somente em acumular bens 

materiais. A vida poder ser maravilhosa de se viver, pois você pode sonhar com viagens, passeios 

em família, praia, campo, pescar, construir igrejas, visitar asilo e orfanato, participar de mutirão 

de natal e muito mais. Quem pensa somente em acumular bens e dinheiro não tem tempo de viver 

de verdade. Sábias palavras de Jesus. 
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Quatorze de Novembro 

Um dia após o outro 

 Qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um 

côvado ao curso de sua vida? Lucas 12:25 

 Depois de alertar seus ouvintes sobre o pecado da avareza, Jesus lhe traz dicas 

fantásticas para solucionar de uma vez por todas os problemas causados pela ansiedade. 

Devido às pressões da vida esse pecado geralmente acontece mais com adultos, mas 

muitos adolescentes cristãos também sofrem desse mal. A ansiedade para mim acontece 

por conta de preocupação exagerada e desnecessária com o dia de amanhã.  

 Vamos ler juntos tudo o que Jesus nos deixou sobre esse assunto para você 

adolescente entender bem quando te perguntarem a opinião de Jesus sobre ansiedade. 

Vamos à Palavra de Deus no verso 22 e seguintes: “Disse Jesus aos seus discípulos: 

Portanto vos digo; não estejam apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem 

pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que 

as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam, nem ceifam, não tem dispensa, nem 

celeiro, contudo DEUS as alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Qual de vós 

por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Visto que nada 

podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estais ansiosos pelas outras? Considerai 

como crescem os lírios. Não trabalham e nem fiam. Contudo digo-vos que nem ainda 

Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se DEUS veste a erva que hoje 

está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós homens de pequena fé. 

Não pergunteis o que haveis de comer ou que haveis de beber e não andeis inquietos. Pois 

os gentios de todo o mundo buscam essas coisas e vosso Pai sabe que necessitais delas”. 

 Prezado adolescente do Senhor, conseguiu enxergar nas entre linhas a importância 

de viver um dia após o outro? Consegue levantar de manhã, louvar Seu nome, ler a Palavra 

de Deus e abrir seu coração, pedindo que Ele te abençoe apenas para o seu dia de hoje? 

Pelo amanhã você e eu não precisamos orar, pois senão ficaremos ansiosos de novo. 

Entregue em oração o seu dia ao Senhor e ao levantar da prece faça o seu melhor como 

filho, aluno, estagiário, empregado ou representante do Rei do Universo e deixe que Jesus 

cuide de seu amanhã. Bom dia de hoje para você. 
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Quinze de Novembro 

 Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas, vos 

serão acrescentadas. Lucas 12:31 

 Um dos maiores ensinamentos de Jesus Cristo para sua vida ainda adolescentes está 

contido no verso de hoje. Quantos adolescentes, jovens, adultos e idosos cristãos nunca praticaram 

o princípio da prioridade e por isso tem vidas falidas, não só sob o ponto de vista material como 

também o espiritual. 

 Ainda na adolescência você precisa começar a definir suas prioridades para essa vida 

passageira nesta terra, pois elas irão definir seu futuro. Muitos garotos adolescentes escolhem o 

futebol como sua prioridade de vida na adolescência. Escolas de futebol crescem e se multiplicam. 

Cada vez mais os pais apoiam seus filhos nessa estrada, pois é um caminho relativamente fácil 

para ganhar dinheiro sem estudar. A grande maioria dos jogadores de futebol não tem estudo 

quase nenhum e os poucos que estudam dificilmente passam do ensino médio. Porém o bolso 

deles é muito melhor que o da maioria das pessoas que estudaram, principalmente se ele se 

destacar nesse meio. 

 As meninas adolescentes por sua vez sonham e definem como prioridade de suas vidas a 

carreira de modelo. Desfilar nas passarelas de Nova York, Londres, Paris e Milão não tem preço 

para elas. Em busca do sonho, muitas delas nunca mais se exercitarão fisicamente, comerão de 

forma totalmente equivocada, dormirão sempre tarde e tudo isso tem um único objetivo, que é 

atingir o corpinho dito perfeito para as modelos: muito osso e pouca pele. Se você já viu um 

desfile de moda, com certeza já notou a expressão facial das modelos: parecem zumbis muitas 

delas com olheiras profundas escondidas por maquiagem leve. Vivem sob um regime alimentar 

pobre que as deixa sempre fracas, mas para elas isso é prioridade. 

 Muitos adolescentes cristãos têm mantido seu foco em colégio, cursinho e faculdade e 

carreira profissional. Nessa maratona para atingir a independência tanto material quanto cultural 

tem deixado Deus de lado de suas prioridades.  

 Jesus Cristo te ensina hoje que sua prioridade na vida dever ser Deus. Levantar cedo, 

buscar Sua presença, Sua Palavra, Seu louvor e melhorar sua vida de oração. Quanto você 

adolescente priorizar Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Experimente deixar Deus como 

prioridade número um de sua vida. Feliz dia para você. 
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Dezesseis de Novembro 

Coração no lugar errado 

 Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso 

coração. Lucas 12:34 

 Depois do ensinamento fantástico sobre prioridade, Jesus Cristo aconselha seus 

ouvintes a praticarem novos hábitos em suas vidas. Vamos saber quais são a ler a Palavra 

de Deus no verso 33: Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não 

se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde o ladrão não chega e a traça não 

consome. 

 As mensagens de Jesus muitas vezes pareciam punhaladas nos corações de seus 

ouvintes. Jesus estava falando para judeus, um povo muito abençoado sob o ponto de 

vista material e espiritual. Falar para os ricos que eles tinham que vender seus bens e dar 

esmolas não deve ter soado muito bem para eles e também é bom lembrar que nem todos 

os judeus eram ricos. Se existia algo que definitivamente não incomodava Jesus era se 

suas mensagens seriam populares ou não e se seriam bem aceitas ou não. 

 Convivo uma vez por mês com muitos adolescentes em congressos em todo o 

Brasil e posso afirmar com certeza que a grande maioria, para não dizer quase a totalidade, 

depende inteiramente de seus pais quando o assunto é dinheiro. Pouquíssimos 

adolescentes trabalham enquanto a grande maioria estuda e muito. Esse assunto de 

coração no dinheiro pelo jeito não tem muito a ver com adolescentes. 

 No entanto o grande tesouro que os adolescentes têm é o tempo. Uma grande 

maioria estuda em algum colégio durante pelo menos cinco horas por dia e geralmente o 

deslocamento médio é em torno de meia hora para ir e meia hora para voltar dependendo 

da cidade e do trânsito. Nesse exemplo um adolescente chega no colégio às 7h da manhã 

e chegará em casa aproximadamente às 13h. Que ele leve mais uma hora para comer e 

descansar, então nesse exemplo ele terá das 14h até 22h para estudar, mexer no celular, 

fazer atividade física, jantar, fazer sua higiene pessoal e internet. 

 Adolescentes cristãos têm tempo de sobra e uma grande maioria não consegue 

encaixar Deus e nem sua Palavra no seu dia, contentando-se em ir à igreja uma vez por 

semana; quando vão. Onde está o seu coração? Pense nisso. Priorize Deus no seu tempo. 
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Dezessete de Novembro 

Curvada Há Dezoito Anos 

 Estava ali uma mulher que tinha um espírito de 

enfermidade havia já dezoito anos. Ela andava curvada e não 

podia de modo algum endireitar-se. Lucas 13:11 

 Nosso Salvador Jesus Cristo ensinava no sábado numa das sinagogas judaicas e foi aí que 

Ele presenciou uma autêntica filha sua, criatura sua, uma pessoa pela qual em breve Ele daria sua 

vida por amor a ela, andando curvada; esse sofrimento já durava dezoito anos. 

 Talvez você adolescente que está lendo essa meditação ainda nem tenha dezoito anos, 

mas essa mulher andava curvada há exatos dezoito anos. Qual seria a reação de Jesus ao presenciar 

uma filha sua andando dessa forma? Jesus passaria indiferente diante de uma situação dessa? 

Vamos deixar que a própria Palavra de Deus te responda no verso 12: Vendo-a Jesus, chamou a 

si e lhe disse: Mulher estás livre da tua enfermidade. Então Lucas nos mostra como Jesus operava 

tais milagres. Continuando a leitura no verso 13: “Então Ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se 

endireitou e glorificava a Deus”.  

 Aquela mulher em nenhum de seus melhores sonhos poderia acreditar no que estava 

acontecendo naquele sábado em sua vida. Nada mais nada menos que o Criador dos céus e da 

terra, o mantenedor de todo o universo, o Filho do Deus de Israel havia tocado em seu corpo e ele 

obedecendo a voz de seu Criador simplesmente endireitou.  

 Não conheço ninguém que tenha ido à Jesus e não tenha sido influenciado para o bem. 

Depois de se ver ereta de novo, não restou a ela nenhuma alternativa a não ser dar glória a Deus. 

Depois que a mão do Criador desentorta cada vertebra de sua coluna, que mais ela poderia fazer 

a não ser glorificar? Parece que é o logico, mas milhares de pecadores tem suas orações atendidas 

e muitos sequer agradecem. Essa mulher fez o que se espera que todos os abençoados com cura 

façam: glorificar e exaltar no nome do Senhor. 

 Muitos adolescentes cristãos sofrem com problemas de saúde. Muitos adolescentes têm 

péssimos hábitos de vida e colhem o fruto direto no seu corpo. Não tenho ideia se você tem saúde 

boa ou não, mas acabei de orar por você e sua saúde.  
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Dezoito de Novembro 

A Porta Estreita 

 Esforçai-vos por entrar pela porta estreita porque eu vos 

digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24 

 Certo dia um homem fez uma pergunta intrigante para Jesus e o verso 23 de Lucas 

13 vai te dizer qual era: Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam?  

 Jesus passou três anos e meio de ministério e por diversas vezes Ele pregou sobre 

o reino de Deus. Ele comparou o reino de Deus a fermento e ao grão de mostarda. Ele 

disse que este reino traria divisão entre pais e filhos, Ele previu que Seus discípulos iriam 

sofrer perseguições, disse também que os Seus seguidores não deveriam amar o mundo, 

acumular riquezas na terra e muitos outros ensinamentos e profecias. 

 Aquele homem deve ter ouvido Jesus lançar as bases de uma nova religião 

mundial e a salvação era um dos assuntos preferidos de Jesus. Ele ousou perguntar o que 

você adolescente lê no verso de hoje. Em outras palavras deveríamos ler o seguinte; o 

caminho para te seguir Jesus é fácil ou difícil? A vida cristã é tranquila ou trabalhosa? A 

salvação vem para todos? Qual a minha parte nessa história de salvação? O caminho do 

discipulado é fácil ou difícil? Jesus Cristo vendo o anseio de seu coração em prol de sua 

salvação, ele responde ao homem com o verso de hoje. 

 Pronto. A resposta de Jesus é bem clara e definida: você adolescente se quiser ser 

um cristão vai ter que se esforçar sim e se esforçar para permanecer no caminho estreito. 

Como adolescentes ainda no início de sua vida de escolhas tenha a absoluta certeza que 

você terá que tomar decisões diárias para continuar honrando sua escolha por Jesus. Não 

é fácil para um adolescente dizer não à uma festa onde o álcool, fumo, drogas e música 

se misturam para te dar um falso prazer. Não é fácil dizer não para o novo seriado 

americano que exalta e enaltece o homossexualismo e o lesbianismo. Você 

provavelmente dirá não a uma prova no dia de sábado, pois o sábado é sagrado e pertence 

ao Senhor. Não usar o celular na igreja mesmo quando seus pais também usam não é nada 

fácil. Jesus foi bem claro e na sua caminhada com Ele você adolescente terá que aprender 

a conjugar o verbo esforçar. O céu virá como presente a todos aqueles que aceitarem Jesus 

como seu Salvador pessoal e se esforçaram no caminho estreito. 
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Dezenove de Novembro 

 Virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e 

tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Lucas 13:29. 

 Depois do conselho para nos esforçarmos para andar no caminho estreito, Jesus fez um 

importante alerta para Seu povo judeu que pelo fato de terem sido escolhidos por Deus como Seu 

povo nesta terra, se achavam com direitos espirituais acima dos outros. 

 É muito importante que você adolescente moderno entenda que sua igreja, seu 

comportamento e sua conduta cristã não irão te salvar. A salvação não se encontra em igrejas e 

sim na pessoa de Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Sem Jesus, sem salvação. Igreja nenhuma 

tem o poder de lhe oferecer a salvação. Pastores humanos, líderes espirituais são seres mortais, 

pecadores e se eles não aceitarem a salvação que Jesus providenciou ao morrer na cruz eles 

também irão se perder. É simples assim. 

 Jesus deixou bem claro para seus compatriotas judeus que se eles não aceitassem o que 

Ele havia feito pela salvação deles, viriam pessoas de outras nações para ocuparem o lugar deles 

no reino de Deus. Quando Seu próprio povo O rejeitou como Senhor e Salvador de sua vida, eles 

foram abandonados como nação, mas não como indivíduos. Quando um anjo vindo da parte de 

Deus rasgou a cortina do santuário na hora da morte de Jesus, estava encerrado o privilégio de 

nação exclusiva e agora o evangelho de Cristo seria começado a pregar em todo o mundo. Por 

isso você e eu que não somos judeus temos acesso ao reino de Deus. Ao aceitarmos a Jesus como 

nosso Salvador e Senhor, você cumpriu a profecia bíblica que é o nosso verso de hoje. 

 Fico feliz porque você ainda nos anos de sua adolescência aceitou Jesus. Enquanto Jesus 

não vem sua jornada é continuar nos caminhos do Senhor na juventude, na fase adulta, na 

maturidade e na melhor idade. Nunca abandone os caminhos de DEUS, pois eles são infinitamente 

melhores que os caminhos dos homens. 

 Seguir ao Senhor não significa ficar conformado com que seus pastores e líderes humanos 

lhes dizem em seus cultos. Você deverá vasculhar toda a Palavra de Deus e achar verdades que 

muitas vezes lhes são ocultas por mero interesse financeiro de falsos pastores. As grandes 

verdades bíblicas são claras, mas falsos pastores têm mantido suas ovelhas apenas com tradições 

de suas igrejas e mantendo-as sempre afastados da Bíblia. Eles estão no erro e querem te manter 

lá. Não perca o reino de Deus por causa deles.  
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Vinte de Novembro 

 Alerta Contra Exaltação Pessoal 

 Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado 

e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14:11 

 Jesus tinha a incrível habilidade de observar o comportamento das pessoas, depois 

de uma forma bem didática, geralmente contava parábolas ou histórias da realidade de 

seu povo, deixava o recado final para todo bom entendedor. Jesus tinha sido convidado 

para comer pão na casa de um dos líderes da igreja e ficou observando como as pessoas 

gostavam dos primeiros lugares perto do convidado. 

 Antes de nosso verso de hoje, Jesus deixou um recado para as pessoas mostrando 

para elas a importância de não procurarem os melhores lugares, pois talvez alguém bem 

mais importante chegasse na festa e estes amantes dos primeiros lugares teriam que 

aceitar o convite gentil para saírem dali e darem lugar ao ilustre que acabara de chegar. 

 Por trás de uma dica de comportamento social, você adolescente pode entender o 

rápido e claro recado de Jesus contra a exaltação pessoal, os primeiros lugares, as 

câmeras, o aplauso desnecessário. Ao longo da vida estudantil, muitos adolescentes são 

exaltados graças ao seu empenho acadêmico e seu excelente boletim. Nada de errado 

nisso, primeiro porque não é ele que está se exaltando e sim o seu professor o está 

elogiando pelo empenho e dedicação e esse elogio acaba servindo de inspiração para 

outros alunos chegarem aonde aquele chegou. 

 O grande problema nesse exemplo bem prático de escola é que todo esse empenho 

do estudante pode virar uma oportunidade contínua em busca de aplauso e a eterna 

lembrança de que ele se destacou. Tenho visto vários eventos com adolescentes que 

acampam que as luzes e os holofotes estão sempre virados para os primeiros lugares e 

não se valoriza ninguém que não se esforça. Muitas igrejas cristãs e seus muitos 

ministérios tem valorizado a exaltação pessoal, os campeões, os vencedores, deixando de 

valorizar a participação de todos. Troféus e medalhas para os melhores e os ditos melhores 

tem mais recursos e assim se valoriza o que o dinheiro pode fazer em detrimento do que 

os humildes não conseguiram. Para evitar de cair no pecado da exaltação pessoal, lembre-

se que Satanás também ama ser bajulado e exaltado.  
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Vinte e Um de Novembro 

Banquete Diferente 

 Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os 

aleijados, os mancos e os cegos e serás bem-aventurado. Lucas 14:14 

 Depois que Jesus te ensinou sobre o perigo da exaltação pessoal, Ele se dirige ao 

líder da igreja que o havia convidado e lhe diz o seguinte: “Quando deres um jantar, ou 

uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos para que 

não suceda também eles te tornem a convidar e sejas recompensado”. Lucas 14:12. 

 Depois de dizer isso para o seu hospedeiro, Jesus o ensina a fazer um banquete 

diferente convidando pessoas que nunca poderiam devolver o presente e a gentileza. As 

muitas lições que Jesus nos ensinou quando esteve na Terra não tem absolutamente nada 

a ver com que o mundo nos ensina. Enquanto o mundo te ensina: só ajude quem pode te 

ajudar, Jesus te ensina a ajudar quem não pode te ajudar. Enquanto o mundo diz aguarde 

sempre o retorno das pessoas que você ajudou, Jesus diz: faça o bem por amor sem esperar 

retorno das pessoas que você ajudou. São estilos de comportamento e vida totalmente 

antagônicos. Enquanto o mundo fala A, Jesus fala B. São filosofias de vida opostas e você 

adolescente poder escolher entre o que o mundo oferece e o que Jesus oferece. 

 Ao longo de toda a minha vida lembro de ter cumprido este conselho de Jesus pelo 

menos uma vez e isso é muito pouco. Havia lido essa passagem na Bíblia e comentei com 

minha esposa que poderíamos fazer isso por alguém de nossa igreja. Tive o apoio integral 

de minha esposa e convidamos uma moça simples para almoçar em nossa casa, logo após 

o culto de sábado. Almoço delicioso, sobremesa maravilhosa, um suco diferente e uma 

moça extremamente satisfeita como tudo o que recebia. Completamos o almoço com 

umas boas horas de conversa e na hora da despedida, ela confidenciou que não sabia nem 

como agradecer e muito menos poderia nos pagar por tudo o que havíamos feito por ela. 

Lembrei o verso de Lucas 14:14 e fiquei com a incrível sensação que tinha seguido o 

exemplo de Jesus e feito a coisa certa. 

 Mês que vem será Natal e quem sabe você adolescente de Deus não segue o 

exemplo de Jesus e abençoa um adolescente que precise de amor, carinho e um bom prato 

de comida e sobremesa. Faça um banquete diferente no seu Natal deste ano. 
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Terceira Semana 

Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Diário de Bordo 
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Vinte e Dois de Novembro 

Renúncia Total 

 Da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a 

tudo o que têm não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33 

 Quem cultiva o hábito sabe muito bem do que irei falar: é realmente prazeroso 

levantar cedo, orar de joelhos, ler ou estudar a Palavra de Deus no silêncio da manhã e 

ser abençoado com os ensinamentos de Jesus Cristo para nossa vida. 

 No verso de hoje Jesus Cristo está dizendo a você adolescente de Deus que não 

pode haver nada em sua vida que o impeça de ser totalmente de Jesus. Conforme você 

acabou de ler cabe a você renunciar tudo que o separe de Jesus. Mas o que separa um 

adolescente de Jesus do próprio Jesus? 

 Eu entendo perfeitamente que um adolescente não cristão ame de paixão a balada 

de sexta e de sábado à noite. Consigo compreender claramente que esses mesmos 

adolescentes vestem suas camisas de seu time de futebol do coração, vão aos estádios, 

gritam, torcem, xingam a mãe do juiz, se empolgam, declaram através de lágrimas e 

gestos todo o seu amor e paixão pelo clube. Vejo também estes mesmos adolescentes 

brigar com a torcida adversária dependendo do grau de provocação que existir e muitos 

chegarão ao limite de estragar sua saúde física de forma irreversível e outros morrerão se 

preciso for para não levar desaforo para casa.  

 Acredito plenamente que muitos adolescentes não cristãos se enveredam pelo 

vício do álcool, seja via cerveja, vinho, licores, vodca, cachaça ou bebidas energéticas 

com baixo teor de álcool. Quantos adolescentes não cristãos entrarão pelo perigoso 

mundo das drogas graças a um cigarro que depois é substituído pelo cigarro de maconha, 

que por sua vez será trocado por gramas de cocaína até chegar a pedra de crack. Eu tenho 

a absoluta certeza que milhões de adolescentes não cristãos irão ter várias relações sexuais 

antes de se casarem e outros tantos irão morrer de AIDS por causa dessa escolha. Milhares 

de adolescentes não cristãos amam os diversos sons e músicas produzidas nas escolas de 

música do inimigo de nossas almas. 

 A pergunta que fica para você adolescente de Deus é: o que você precisa renunciar 

para ser inteiramente de Cristo Jesus ou você já é totalmente do seu Senhor? 
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Vinte e Três de Novembro 

A Parábola Que Os Cristãos Não Esquecem 

 Jesus continuou: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço 

deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. 

E o pai repartiu os bens entre os dois. Lucas 15: 11 e 12. 

 O fantástico capítulo de Lucas 15 nos fala de três categorias de perdidos: a ovelha, 

a moeda e o filho. Lucas conseguiu colocar num só capítulo três parábolas de Jesus que 

falam de algo ou de alguém que se perdeu, da busca pelo que se havia perdido e da alegria 

do reencontro. De todas as três pode perguntar e você verá que a parábola do filho pródigo 

é a mais lembrada. Você que é um adolescente do Senhor Jesus conhece bem a história e 

sabe muito bem que a parábola relata de forma magistral a história de dois filhos perdidos. 

 O perdido mais convicto com certeza é o menor e este garoto sempre será 

lembrado como o adolescente que tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai. Apesar 

da vida maravilhosa, aquele adolescente, como muitos hoje em dia, cansou da vida de 

cristão, de crente, de igreja, de regras e foi curtir sua vida longe dos caminhos do Senhor 

e da sua família. 

 Adotando o estilo de vida de ganhador da mega sena ele saiu gastando toda a 

fortuna do pai com amigos. Falsos amigos e dinheiro são uma companhia constante até 

que o dinheiro acabe. Não deu outra, só restou ao filho pródigo a comida de porcos e o 

pior emprego sonhado para adolescentes judeus: ser babá de porcos. Milhares de 

adolescentes cristãos já passaram ou irão passar pelo mesmo caminho do filho pródigo, 

irão curtir todos os prazeres transitórios do pecado e quando retornarem trarão as marcas 

em seus corpos e principalmente na mente que somente o pecado pode deixar. O filho 

pródigo representa todos os adolescentes perdidos que voltaram para os braços do pai. 

Quando o pai recebe o filho pródigo, o outro filho sequer quer entrar na festa e fica 

murmurando, pois segundo ele seu comportamento tinha sido excelente e ele nunca tinha 

ganhado um almoço especial com os amigos. Esse filho também perdido representa todos 

os adolescentes que estão na casa do Pai e só fazem as coisas por pura obrigação e nada 

por amor. A grande bênção da parábola é que Deus é o maravilhoso Pai que nunca esquece 

de qualquer tipo de perdido, pois sob o olhar de Deus não existem perdidos.  
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Vinte e Quatro de Novembro 

Deus e as Riquezas 

 Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de 

aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará 

ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas 16:13 

 Que privilégio abrir a Palavra de Deus, ler apenas treze versículos deste capítulo 16 de 

Lucas e de apenas uma parábola o nosso líder e professor Jesus Cristo nos ensinar tantas coisas 

que tem a ver com a nossa vida e nossa salvação. 

 Muitos adolescentes cristãos sonham com a possibilidade real de nunca vir a ser 

empregado e sim ser o seu próprio patrão. Trabalhar por conta própria, correr diariamente atrás 

do dinheiro, de novos clientes, de novas tecnologias, vender seus produtos e serviços com certeza 

é o sonho de vários adolescentes do Senhor e isso não é pecado, de forma nenhuma. 

 A parábola mostra o que um administrador que não era o dono e sim um empregado mais 

qualificado fez quando seu patrão desconfiou da sua irregularidade na administração de seus 

negócios. Para não ficar desempregado para sempre ele chamou todos os devedores de seu patrão 

e através do artificio da mentira ele perdoou parte dessa dívida que não era sua e caso o seu patrão 

o mandasse embora ele poderia ser admitido nas empresas de qualquer dos devedores. 

 Uma grande verdade que você precisa aprender dessa parábola é que você que aceitou a 

Jesus como seu Salvador pessoal quando tiver sua oportunidade no mundo dos negócios, se quiser 

ter aprovação de Deus, você precisará ser fiel e honesto. 

 Fiel e honesto em primeiro lugar com Deus e também com o seu próximo. Fiel e honesto 

com você mesmo também e com os princípios cristãos que você aprendeu durante toda a sua vida 

na Palavra de Deus. Fiel e honesto com todos os fornecedores que são as empresas que lhe irão 

vender produtos para que você os possa revender com lucro. Como empresário você terá que ser 

fiel e honesto com os seus empregados, pois você irá depender em grande parte deles para sua 

empresa prosperar e você também prosperar junto. Honesto e fiel com o pagamento de impostos 

para os governantes. 

 Seja fiel a Deus e aprenda a não amar o dinheiro. Excelentes palavras de Jesus. 
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Vinte e Cinco de Novembro 

Quem vai se salvar? 

 Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer 

será condenado. Lucas 16:16 

 O maior de todos os presentes que você adolescente cristão já recebeu e nada, 

absolutamente nada do que conseguir nesta vida material sequer poderá ser comparado a 

sua eterna salvação. 

 A melhor parte desta notícia maravilhosa é que a sua salvação é um presente de 

Deus através de Jesus Cristo o Seu Filho. Com certeza você sabe de cor este verso, mas 

vamos ler juntos João 3:16: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu 

Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna”. É 

simples e maravilhoso saber que a nossa salvação não depende de fazer coisas e sim 

aceitar o que Jesus já fez. 

 Leia novamente o verso de hoje e você vai ver que para ser salvo é preciso crer e 

é por conta de princípio que crianças e bebês não devem ser batizados, pois eles não 

creem.  

 A Bíblia conta algumas histórias de pessoas que apenas creram e foram 

imediatamente batizadas e aqui eu relembro a história do carcereiro de Paulo que aceitou 

a Jesus depois do testemunho de Paulo e ele e toda a sua família foram batizados.  

 Com certeza você lembra também da história do eunuco etíope que estudou a 

Bíblia com Felipe e imediatamente pediu o batismo. O eunuco conseguiu entender o que 

Jesus havia feito por ele e O aceitou como Senhor e Salvador pessoal. 

 O batismo não tem o poder de perdoar seus pecados, mas sempre será lembrado 

por você como a data do início da sua nova vida em Cristo. Sua vida de adolescente de 

Deus com certeza pode ser dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. 

Lembra-se de como você tratava seus pais antes de você conhecer Jesus? E agora seu 

relacionamento com eles não mudou da água para o vinho depois que você deixou Jesus 

entrar na sua vida? Ele te orientou atraves de Sua palavra e te ensinou a honrar de verdade 

seus pais, concorda comigo? Quem crer e for batizado será salvo. Não esqueça. 
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Vinte e Seis de Novembro 

Gratidão 

 Um deles vendo que estava são voltou glorificando a Deus 

em alta voz. Lucas 17:15. 

 Jesus Cristo começa falando de escândalos e quando Jesus fala não é um homem 

comum apenas falando ou ministrando uma palestra, é o próprio Filho de Deus e seria 

muito bom que você adolescente sempre prestasse atenção nos assuntos que Jesus fala. 

 Jesus fala sobre as pessoas que fazem mal para as crianças e para tais pessoas 

Jesus sugere que elas deveriam por uma grande pedra na cabeça e se lançarem ao mar. Já 

parou para pensar que os pedófilos são os pecadores que mais mereceriam este tipo de 

castigo, pois eles destroem todo o futuro saudável de uma criança? 

 Jesus também fala de perdão e depois de ensinar na localidade onde estava ele se 

dirige a Jerusalém, passa pelo meio de Samaria e ao chegar a uma determinada aldeia 

Jesus presencia um quadro deplorável: dez leprosos clamando por cura e misericórdia. A 

lepra sempre foi uma doença terrível, pois você vai perdendo parte de seu corpo ao longo 

de sua vida. Imagino alguns leprosos que sempre tiveram dedos em suas mãos chorando 

diariamente por eles não mais existirem. 

 Eles clamaram ao Senhor: Mestre, tem misericórdia de nós. O Filho de Deus deu 

uma ordem e eles foram se mostrar ao sacerdote; no meio do caminho o milagre aconteceu 

e nenhum deles ficou mais leproso. Dos dez curados apenas um voltou para agradecer ao 

grande Médico Jesus Cristo. Jesus achou muito estranho que quem tinha voltado era um 

samaritano e nenhum leproso de seu povo tinha aparecido para agradecer. 

 Estamos em pleno século 21 e talvez você adolescente seja aquele tipo de pessoa 

que tem uma vida maravilhosa sob o ponto de vista material. Você tem o seu quarto, o 

seu tablet, o seu notebook, o seu celular e roupas de marca. Se você for esse adolescente 

que acabei de mencionar, agora vai minha pergunta: você já foi agradecer aos seus pais 

essa vida maravilhosa? Já pronunciou um muito obrigado para eles? Já agradeceu a Deus 

pelos pais que você tem e que te proporcionam tanto? Se não fez, hoje é o dia. 
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Vinte e Sete de Novembro 

Relâmpagos não se escondem 

 Porque assim como um relâmpago ilumina desde uma 

até outra extremidade do céu, assim será também o Filho do 

Homem no seu dia. Lucas 17:24 

 Depois de curar os dez leprosos e abençoar o único que voltou, Jesus Cristo foi 

interrogado pelos mesmos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus e Jesus respondeu-

lhes conforme o verso 20: “O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão: Ei-lo 

aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós”. 

 Preciosa verdade essa ensinada por Jesus, mas temos que entender que as verdades, as 

mensagens, as boas novas do reino, ficam em nosso coração, ou seja, na nossa mente, dentro de 

cada um de nós. É exatamente por isso que a partir do momento que você aceita a salvação que 

Jesus lhe oferece depois que você se batiza, o reino de Deus chega para você e uma vida 

extremamente abençoada e protegida por Deus te aguarda. 

 Mas Jesus também deixou bem claro para todo adolescente que acredita fielmente em 

Suas palavras que vai chegar um dia, no tempo de Deus, no momento certo, que Ele vai sair do 

céu e como um relâmpago que sai do oriente e vai até o ocidente, Ele virá acompanhado de 

milhões de anjos para buscar os salvos, ressuscitar os salvos de todas as épocas que entregaram 

sua vida a Jesus e morreram acreditando nessa promessa,  irá nos levar para morar mil anos no 

céu e por toda a eternidade nesta terra transformada. 

 Dá mesma forma como não dá para esconder um relâmpago, não tem como esconder a 

vinda de Jesus Cristo à esta terra. Muitas denominações ditas cristãs, mas que na verdade sequer 

abrem ou estudam a Bíblia para provar suas teorias e dogmas, insistem em dizer que a vinda de 

Cristo será oculta e somente os escolhidos de Deus saberão e participarão. 

 Isso é uma aberração, pois eles contrariam frontalmente as palavras do próprio Jesus. O 

verso de hoje te mostrou como será a vinda do Filho do Homem. Está muito claro como será. Não 

vamos duvidar de uma verdade falada pelo próprio Jesus. O mesmo Jesus que garantiu nossa 

salvação irá garantir a Sua volta. Simples assim. 
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Vinte e Oito de Novembro 

Como nos dias de Noé 

 Como aconteceu nos dias de NOÉ, assim também será nos 

dias do Filho do homem. Lucas 17:26 

 Jesus Cristo continuava dando sinais claros de Sua segunda vinda a este mundo. 

O primeiro sinal foi a forma como Ele vai voltar e muito provavelmente você adolescente 

irá se lembrar do título da meditação de ontem: Relâmpagos não se escondem. 

 O segundo sinal são as condições sociais das pessoas perto de Sua volta. Será que 

grande parte da humanidade estaria se preparando para a segunda vinda de Cristo? Será 

que os cristãos investem parte de seu dia para adorar seu Mestre e Senhor? Será que os 

próprios cristãos que um dia entregaram sua vida ao Senhor Jesus conseguem, em pleno 

século vinte e um, reunir seus filhos e fazer o culto familiar diariamente? As famílias 

conseguem ir às suas igrejas além do sábado ou do domingo? As famílias cristãs 

modernas têm encontrado tempo para saírem juntas em alguma missão evangelística? 

Existe espaço para o louvor nas famílias cristãs modernas ou o culto pessoal acabou 

virando lenda do passado? 

 Jesus utiliza o exemplo da sociedade dos dias de Noé, pois no tempo dele foram 

necessários cento e vinte anos de admoestação e pregação sobre o dilúvio implorando 

para que a humanidade se arrependesse de seus pecados e aceitasse a salvação que o 

Senhor proveria para todos que era a arca que ele estava construindo e a proteção divina 

nos dias de chuva. 

 Mas você adolescente e eu sabemos exatamente o que aconteceu. O coração 

daquelas pessoas consistia em comer, beber, casar e dar-se em casamento, até que veio o 

dilúvio e sepultou todos os que não acreditaram na pregação do servo de Deus. Apenas 

oito pessoas de não sei quantos milhares se salvaram e todos eram da família de Noé. 

 Jesus também usa a ilustração de Ló e sua esposa. Eles também viviam como nos 

tempos de Noé. A estátua de sal da esposa de Ló ficou para você como um testemunho 

vivo de que a vida não é só comer, beber, casar e dar-se em casamento. 
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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 Novembro 

O cara que se achava 

 O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, 

graças te dou porque não sou como os demais homens roubadores, 

injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. 

Lucas 18:11 

 Jesus tinha um método muito especial para ensinar grandes verdades que Ele precisava 

deixar de herança para a humanidade. As parábolas são histórias, ilustrações sobre o que Jesus 

via no seu dia a dia e no dia a dia de várias pessoas e ao invés de recriminar fulano ou sicrano, ele 

falava de forma genérica, porém às vezes suas mensagens tinham endereço certo e quase sempre 

os líderes da igreja judaica recebiam esses recadinhos do Senhor Jesus. 

 Jesus conta uma parábola e lá Ele encaixa dois personagens bem conhecidos pelos 

israelitas: o fariseu e o publicano. O fariseu representando os bispos, os pastores, os anciãos e os 

líderes que tinham alto conhecimento teológico. Eles representam bem os falsos pastores que 

faziam as coisas espiritualmente corretas como devolver dízimos, não matar e não adulterar, 

porém eles conviviam com uma séria doença espiritual, a Síndrome De Se Achar Melhor Que Os 

Demais. Quanto ao publicano representa todos os pecadores que se acham indignos da graça e do 

amor de Deus. 

 Além dessa terrível doença que mencionei, os fariseus gostavam de demonstrar 

publicamente que eram melhores e aí outra doença os perturbava que era a Síndrome de ENA, 

que vem a ser Enorme Necessidade de Aparecer. Eles chegavam cedo na sinagoga, se ajoelhavam 

e ficavam nesta posição muito tempo para que os mortais judeus os vissem orando e sinceramente, 

acho que até o dízimo deles deveria ser entregue num envelope diferenciado somente para se 

sobressaírem dos demais. 

 Creio que os fariseus eram especializados em Marketing cujo objetivo principal 

geralmente é valorizar ou divulgar algo que no fundo no fundo não é tão bom. Jesus deixa um 

recado bem claro para todos os adolescentes cristãos de todas as épocas e no verso 14 o recado 

forte de Jesus é: Todo que a si mesmo se exaltar será humilhado. Se um dia o pecado da exaltação 

pessoal, o delírio de se achar melhor chegar ao seu coração, expulse em nome do Senhor Jesus 

esse pecado de sua vida e viva como o publicano da parábola, que se achava indigno da graça do 

Senhor Jesus. 
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Trinta de Novembro 

O cara que não se achava 

 O cobrador de impostos, porém, estando em pé de longe, nem 

ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: 

Ó Deus tem misericórdia de mim pecador! Lucas 18:13 

 Se existia uma profissão odiada pelos judeus era a de cobrador de impostos. O equivalente 

na língua de hoje seria fiscal da prefeitura, fiscal da receita estadual ou auditor fiscal da receita 

federal. 

 Quando se está na adolescência sequer queremos saber de impostos, para que serve, quem 

paga e quem arrecada. Nada disso passa na cabeça de adolescentes modernos que se focam mais 

em internet e celular do que qualquer outra coisa nesse mundo. Deixe-me tentar clarear sua mente 

no que diz respeito a impostos para pelo menos através dessa meditação você possa dizer que já 

leu algo a respeito. 

 Imposto, e o nome já diz tudo, é algo que ninguém gosta de pagar porque não é você 

quem determina o que pode e como pode pagar. É um grupo de pessoas que foram eleitas pelo 

povo e que agora se chamam de governos. Esse grupo de pessoas, os tais dos governos, tem muitas 

contas para fechar, muitas outras para pagar e muitas outras que eles gostam de inventar e para 

dar conta de tantas contas, eles sentam, planejam e definem quanto cada cidadão da nação vai 

pagar e isso serve tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas. 

 As pessoas e empresas recebem guias de arrecadação de impostos, vão ao banco e 

transferem para os ditos governos parte do seu ganho, dos seus lucros e de seus salários. Pagar 

impostos, portanto, nada mais é do que transferir dinheiro do seu bolso para os cofres do governo 

e nesse processo todo você só tem direito a pagar. 

 Os publicanos eram judeus que cobravam dos judeus os impostos que iram para os 

romanos. Nas muitas tentativas de cobrar impostos, os publicanos cobravam quase sempre a mais 

e não repassavam para os cofres do governo e por esse desvio eles eram odiados. O publicano da 

parábola se sentia o pior dos pecadores e dependia da misericórdia divina para viver uma vida 

plena com Deus. É muito melhor ser um publicano pecador que ser um cristão fariseu que só vive 

de fachada. Bom dia 
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