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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 ENXERGAR COM ELISEU  

 

 

Verso: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do 

que os que estão com eles. II Reis 6:16 

 O Chamado de Eliseu: I Reis 19:19-21 - Pesquise na sua Bíblia 

 Quem era Eliseu? Ele era um camponês e estava lavrando a terra quando recebeu o convite de Elias para 

juntar-se à obra do Senhor. Primeiro recado: DEUS tem um plano para sua vida adolescente e não importa se 

você é um lavrador, engenheiro ou um estagiário. Se DEUS te chamar para sua obra, siga o exemplo de Eliseu. 

 Sua primeira virtude foi dar um beijo em seu pai e sua mãe. Eliseu não os abandonou. Ele foi lá se 

despedir. Com certeza o quinto mandamento da lei de DEUS que nos ordena a honrar pai e mãe era algo que 

fazia parte do caráter do jovem Eliseu. Segundo recado: Você ainda dá um beijo em seus pais antes de dormir? 

Seus pais também fazem o mesmo em você? Você ainda tem carinho e amor pelos seus pais? Seus pais são 

somente os caras que pagam suas contas ou eles são muito mais do que isso? Qual sua opinião real sem mentiras 

ou falsidades sobre seus pais? Que nota de zero a dez você daria para eles? Consegue se imaginar vivendo sem 

eles? Quais as virtudes que mais você admira neles? Já parou para pensar se seus pais forem para o céu e você 

não? O que falta em sua vida para ser um filho segundo o coração de DEUS? 

 Elias transfere a missão – II Reis 2:9-14 – Continue com sua Bíblia aberta. 

 O pedido de Eliseu é um sinal de que ele prestava muita atenção em Elias e também é um sinal de 

sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Eliseu pediu porção dobrado do espírito de Elias. Terceiro recado: O que 

você pediu ou irá pedir ao longo desta sua vida? Quais são seus verdadeiros motivos para orar? Você só irá pedir, 

pedir e pedir? Não existirá ao menos um motivo de gratidão em seu coração adolescente? Por que e por quem 

você ora? 

 Chamado para ser uma bênção – II Reis 14:1-7 - Mais Bíblia na sua vida. 

 Em pelo menos três oportunidades Eliseu foi uma bênção. A primeira com a viúva que iria perder os 

filhos, a segunda com a mulher rica ao ressuscitar seu filho e a terceira ao alimentar cem homens com vinte pães. 

Eliseu também se comporta como um condutor de bênçãos. O servo havia aprendido com o seu senhor. Quarto 

recado:  Adolescentes de DEUS mesmo sem ter nenhum centavo em seus bolsos podem e são uma bênção para 

o seu próximo. Suas atitudes, principalmente as de dentro de sua casa, seu serviço desinteressado em prol da obra 

de DEUS, a favor do pobre e desamparado faz toda a diferença na vida de quem você ajuda e muito mais na sua. 

 A habilidade para enxergar, confiar no Senhor e amar o inimigo – Não deixe de ler - II Reis 6:8 a 23. 

 As três primeiras atitudes de Eliseu neste episódio foram: confiar no Senhor, orar e interceder pelo seu 

servo junto ao SENHOR. Eliseu já tinha visto o exército do SENHOR e agora ele ora para que seu servo também 

enxergue. Quinto e último recado: Adolescentes precisam aprender a arte de enxergar. Adolescentes precisam de 

pais e líderes que os ajudem a enxergar. O recado de DEUS para você hoje é: Com DEUS nós sempre seremos 

vitoriosos, mesmo que sejamos minoria. Quem permanece do lado do SENHOR sempre vence. A quarta e mais 

nobre atitude de Eliseu foi mostrar na prática como funciona o ensinamento de JESUS, quando diz para nós 

cristãos amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem. Você adolescente de DEUS está disposto 

a aprender a enxergar? Que a Palavra de DEUS seja seu binóculo.   

 

 

 

 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Outubro 

O Estilo de Vida de Ana 

 Era viúva, de quase oitenta e quatro anos e não se 

afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de 

noite e de dia. Lucas 2:37. 

 Se continuarmos a ler o versículo 38 leremos: “Chegando na mesma hora, dava graças a 

Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.” Se 

voltarmos para o verso 36, leremos: “Estava ali a profetiza Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. 

Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido sete anos desde que se casara.” 

 Na adolescência de nossa vida nasce um sentimento em nossos corações ou mentes 

quando do nada aparece em nossa frente um (a) outro (a) adolescente tão lindo(a), tão perfeito(a), 

tão encantador(a), que você se apaixona na hora e mesmo que você sequer ouse trocar uma palavra 

com ele(a), provavelmente você nunca mais irá esquecer daquele momento único em que seu 

coração disparou e você ficou sem folego. 

 Deus colocou no coração de todos os seus filhos a maravilhosa semente do amor e quando 

chega a hora ela explode no seu peito. Essa semente abre para toda a sua vida um enorme desejo 

de amar e também de ser amado e por conta disso é muito normal que os adolescentes sonhem 

um dia com a ideia de ter sua própria família. 

 Tudo que aconteceu com seus pais, também aconteceu com Ana. Ela namorou, noivou e 

casou como seus pais, só que seu esposo faleceu após sete curtos anos de convívio. Nosso verso 

de hoje mostra o estilo de vida de alguém que, ficando casada por muito pouco tempo, ela decidiu 

se entregar completamente à igreja e ao serviço do Senhor. 

 Dois valores a serem aprendidos: o primeiro é que nem sempre o casamento vai durar 

toda uma existência juntos e unidos, portanto, quando no futuro chegar à sua vez, lembre-se de 

curtir ao máximo cada momento ao lado do amor de sua vida. 

 O segundo recado é que embora viúva, e a Bíblia não fala nada se ela tinha ou não filhos, 

ela encontrou em Deus e na igreja a razão de sua vida, de sua esperança e seu próprio trabalho. 

Esse era o estilo de vida de Ana, a profetiza que também teve o privilégio de conhecer Jesus ainda 

bebê. 
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Dois de Outubro 

O adolescente Jesus 

 “E o menino crescia e se fortalecia enchendo-se de 

sabedoria e a graça de Deus estava com Ele” Lucas 2:40 

 Muito provavelmente você adolescente nunca tenha pensado que o Rei do universo, 

o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz tenha 

sido um adolescente. Jesus foi um adolescente humano como todos você, foi para os bancos 

escolares, era um ajudante de marceneiro e ia aos sábados à igreja, pois não seria Ele que iria 

quebrar um mandamento claro da lei de Deus, que por sinal também foi escrita e criada por 

Ele. 

 Sim, Jesus Cristo foi um adolescente e a Palavra de Deus te diz que aos doze anos, ou 

seja, na pré-adolescência, Ele foi encontrado pelos seus pais dentro do templo conversando e 

interrogando os líderes, os pastores, ou como eram chamados na época, os famosos doutores 

da lei. 

 Que confortante saber que as mesmas tentações e provações que tanto te perturbam 

na adolescência também provaram o adolescente Jesus e Ele, por ter também natureza divina, 

pode ser o seu grande exemplo de adolescente perfeito. 

 Jesus Cristo com doze anos estava no templo discutindo a lei de Deus. Jesus na 

adolescência já tinha profissão. Jesus na adolescência tinha uma família e Ele não se 

envergonhava dela. Jesus crescia e ser fortalecia na adolescência. Ele foi o nosso melhor 

representante de adolescente. Ele resolveu passar pela adolescência para te mostrar que pela 

graça de DEUS, você também pode curtir, sofrer, chorar, cair, levantar e sair vitorioso em 

nome do SENHOR JESUS. 

 Qual o segredo para ter uma adolescência pelo menos parecida com a de Jesus? Bem, 

Jesus tinha uma família, tinha trabalho, tinha igreja, tinha a lei de Deus, tinha seu Pai Celeste 

e tinha a companhia diária do Espírito Santo na Sua vida. Ao olhar essa lista você pode ter 

tudo o que Jesus tinha e por que sua vida não é assim não perfeita? O segredo é como nosso 

verso de hoje fala, “a graça de Deus estava sobre Ele” 

 Quando você adolescente quiser saiba que a graça de Deus também está disponível 

para você. Peça essa bênção e aguarde que você será respondido. 
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Três de Outubro 

Frutos do Arrependimento 

 Produzi frutos dignos do arrependimento. Lucas 3:8 

 João Batista, o tal primo humano de segundo grau de Jesus, tinha realmente uma 

grande missão na vida e vamos encontrá-la em Lucas 3:3: “Percorreu ele toda a terra ao 

redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.”. 

 O arrependimento é uma tristeza que vem ao seu coração quando você vê que uma 

atitude sua magoou o seu próximo ou o seu Deus. Mas apenas sentir essa tristeza e não 

tomar nenhuma atitude com relação a isso, não vai te levar a lugar nenhum. 

 Quando você adolescente faz algo errado, o princípio da humildade entra em ação 

e o Espírito Santo, que é o grande motivador da sua vida, te leva a pedir perdão ao Senhor. 

Pedir perdão para mim é uma das maiores provas de que a humildade passou a fazer parte 

de sua vida cristã. Se você magoar seus pais, seus amigos ou ao seu próximo, o princípio 

da humildade agindo em você vai te levar automaticamente a pedir perdão a eles. Se eles 

não te perdoarem, quem vai levar o peso de não perdoar serão eles e não você.  

 Se você magoar a DEUS Pai, a DEUS Espírito e a DEUS Filho, você adolescente 

deve pedir perdão a Eles, e não existe neles a disposição de não te perdoar, pois a Trindade 

se especializou na tarefa de perdoar adolescentes pecadores. Depois de pedir perdão, ore 

para produzir os frutos reais de um coração arrependido e João Batista nos dá três bons 

exemplos em Lucas 3. Quem tivesse comida sobrando deveria repartir com quem não 

tivesse, os cobradores de impostos deveriam parar de cobrar além do devido, ou seja, a 

propina não faria mais parte de suas vidas e os soldados não deveriam fazer denúncias 

falsas e se contentar com seu salário. Missão difícil, mas não impossível. 

 Neste processo, arrependimento, perdão e frutos andam sempre juntos. É muito 

bom te lembrar que brincar de pecar e de pedir perdão de brincadeirinha vão afastar o 

Espírito Santo de sua vida e quando isso acontecer as consequências são trágicas. Você 

não vai querer brincar com coisa séria não é verdade? 

Feliz dia na companhia de Jesus Cristo, de Deus Pai e de seu Consolador o Espírito 

Santo. Que DEUS lhe conduza nesse dia. Siga com a Trindade hoje e sempre. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
2 

 

Quatro de Outubro 

As Três Tentações 

 Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo 

Espírito ao deserto, onde por quarenta dias foi tentado pelo diabo. 

Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles, teve fome.  

Lucas 4:1 e 2. 

 Jesus foi o único ser humano que viveu nesta terra sem pecar e este é um dos grandes 

motivos pelo qual todos os cristãos O seguem. Ele é DEUS conosco. Ele passou pelos caminhos 

que estamos percorrendo ou que ainda iremos passar. 

 Embora não tenha pecado, Jesus foi tentado ao longo de toda a Sua vida nesta terra, pois 

o maior interesse do inimigo de Jesus e nosso era que Jesus caísse em pecado e para que isso fosse 

possível ele atacou Jesus em diversas frentes de batalha, mas em todas elas Jesus saiu vencedor e 

o inimigo saiu perdedor. 

 A primeira grande tentação foi o apetite. Com certeza a absoluta maioria dos adolescentes 

cristãos não suportaria passar por essa prova. Quando adolescentes ficam sem comer por apenas 

seis horas, eles incomodam seus pais de tal forma que, ou eles providenciam comida ou permitem 

que seus filhos adolescentes o façam por conta própria. Mas Jesus Cristo passou pelo teste do 

apetite. 

 A segunda tentação foi poder. Hoje em plenas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo ou 

de qualquer lugar do Brasil e do mundo, o que mais está em jogo é o poder. O poder de comandar 

o tráfico, a vida das pessoas, ditar regras de convivência. Existem narcotraficantes adolescentes 

que já mataram outros adolescentes somente para continuar no poder.  Mas Jesus Cristo passou 

pelo teste do poder. 

 A terceira tentação era duvida de Deus. O inimigo disse mais ou menos assim para Jesus: 

“Se joga do monte que seu Pai vai te garantir” e ele ainda usa a Bíblia para provar que Deus 

poderia enviar os anjos para socorrerem o Filho. Mas Jesus Cristo passou pelo teste de duvidar 

do poder de Deus, informando pela Bíblia que ninguém deveria tentar o Senhor teu Deus e muito 

menos o inimigo número um de Deus. 

 Quais as tentações que tem chegado de mansinho na sua vida adolescente? Você tem 

deixado a tentação virar pecado? A melhor forma de ver o inimigo longe de sua vida é ficando 

perto de Deus. Este é o segredo do afastamento do pecado. 
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Cinco de Outubro 

Os trabalhos de Jesus 

 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 

evangelizar os pobres. Enviou-me para apregoar a liberdade aos 

cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e 

anunciar o ano favorável do Senhor. Lucas 4:18 e 19 

 Sempre que procuro ao Senhor logo nas primeiras horas da manhã, oro muitas vezes para 

que cada adolescente que estiver lendo essa meditação também forme esse hábito de começar o 

dia com o Pai. Poder abrir o coração à DEUS através das músicas suaves, da oração, da leitura e 

contemplação das verdades bíblicas, faz uma diferença fundamental no meu dia a dia e oro para 

que você seja este adolescente abençoado também. 

 Um dia desses um escritor famoso de nosso país disse que Jesus gostava de uma vida boa, 

pois Jesus também ia a casamentos e lá Ele transformou água em vinho e apenas por essa sua 

curta leitura ele achava que Jesus tinha uma vida tranquila. 

 Muito provavelmente esse escritor sequer tinha lido mais alguma coisa da Palavra de 

Deus e muito menos todos os quatro evangelhos do Novo Testamento. Jesus trabalhava e muito. 

Depois que Jesus tinha  Seus momentos devocionais com Seu Pai, e Dele nos vem o exemplo para 

nossa devoção pessoal, Ele saia para pregar, curar, tocar em pessoas, multiplicar pães e peixes, 

andava a pé, de barco, continuava pregando, curando, comia e algumas vezes saia de barco com 

seus discípulos para descansar. 

 A preguiça e sua irmã gêmea a ociosidade tão comuns aos adolescentes não faziam parte 

do caráter de Jesus e se você O aceitou como Salvador pessoal, o melhor que você tem a fazer é 

se inspirar nEle e encarar seu trabalho como oportunidade de aprendizado, crescimento e motivo 

para testemunhar. 

 Não faz parte do projeto de Deus na sua vida coisas mirabolantes como jogar na loteria e 

de uma hora para outra você ter que se ver cercado de seguranças, não confiar em mais ninguém, 

pois por conta de dinheiro muitos adultos não tem o menor escrúpulo de matar a sangue frio. Isso 

não é vida. É agonizar. 

 Adolescentes do Senhor Jesus, acostumem-se com a ideia de trabalhar e se você já 

trabalha agradeça a Deus por isso. Estude sim para melhorar de trabalho. Bom dia. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
4 

 

Seis de Outubro 

Pedro aprende a confiar 

 Respondeu-lhe Simão: Mestre havendo trabalhado toda a 

noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as 

redes. Lucas 5:5 

 É realmente um privilégio único começar cada dia com Deus. Adolescentes modernos 

também tem dias tensos. Vocês têm cursinho, estágio, terceiro ano do ensino médio, 

academia, inglês, aula de direção, palestras extras na faculdade e além disso têm os que estão 

cursando faculdade à noite, o pior horário com certeza. Se o seu dia não começar com Deus, 

muito provavelmente seu dia acabará sem Ele.  

 Você vai entrando numa avalanche de trabalhos, estudo, internet, filmes, seriados e 

alguma ajuda no lar e, sem perceber, você tirou Deus do seu dia e substituiu por tudo o que 

falei, que é muito importante, mas não é prioritário. Deus é prioridade e quando você o deixa 

em segundo lugar seu dia com certeza não será tão bom. Tenho para mim que uma das 

maiores estratégias do inimigo seja te manter tão ocupado fazendo coisas boas que lentamente 

você desaprende a confiar no Senhor Jesus. 

 Pedro tinha mestrado e doutorado em pescaria. Ele era um exímio pescador. Sabia 

quando a maré subia e quando ela recuava. Sabia de cor e salteado todas as fases da lua. Sabia 

que hora os peixes dormiam e que hora eles acordavam. Sabia onde cada cardume se escondia 

e Pedro mais do que ninguém sabia que o melhor horário para pescar era à noite. E ele foi 

pescar.  Ele já sabia onde os peixes estavam. Ele levou as redes. Ele levou as iscas. Ele 

precisava dos peixes para alimentar a sua família e quem sabe seus amigos discípulos.  

 Mas tudo o que ele havia planejado não aconteceu e Pedro teve que se conformar e 

ainda teve que se explicar em casa, o que seria o mais difícil. Você adolescente já passou pelo 

drama de Pedro? Planejar tudo, realizar tudo e nada dar certo para você. Você não foi o 

primeiro e nem será o último a passar por este tipo de situação.  

 Mas foi só Jesus mandar, que Pedro aprendeu a confiar. Ao lançar a rede de novo, a 

pesca foi milagrosa e muito além do esperado. “Sobre tua palavra” passou a ser o estilo de 

vida de Pedro. Jesus falava e Pedro confiava. Se você precisa de um milagre para aprender a 

confiar mais em Jesus, peça a Ele e viva confiando dia a dia no seu Mestre. 
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Sete de Outubro 

Trocando peixes por pessoas 

 Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás 

pescador de homens. Lucas 5:10 

 Depois que Pedro, confiando plenamente na ordem de Jesus, conseguiu apanhar 

tanto peixe, mas tanto peixe, que segundo a narrativa bíblica, dois barcos ficaram tão 

cheios que eles quase afundaram. Diante do resultado surpreendente dessa pescaria, 

Pedro, reconhecendo o poder que Jesus tinha e vendo que ele não era nada perto desse 

Jesus maravilhoso, exclama no verso oito: “Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem 

pecador”. 

 Esse pedido de Pedro era apenas para mostrar a Jesus quão pequeno ele se sentia 

diante de um Jesus tão maravilhoso. Quando você adolescente tem um encontro 

verdadeiro com Jesus, não te sobra outra atitude senão imitar as palavras de Pedro. Que 

Deus é esse que deixa o céu, os anjos, o DEUS PAI, a glória, a majestade, o poder, para 

vir se misturar com pecadores e pescadores? Pedro não conseguia entender tanta 

humildade vinda do Deus Filho. 

 Sim, esse homem é Jesus e ao invés de ir embora da vida de Pedro, Ele lhe propõe 

a mudar de profissão, de atividade e de negócio. Pedro aceitou e você pode conferir neste 

capítulo que não foi só Pedro, mas também Tiago e João.  

 Ao longo da história da humanidade, milhares de adolescentes e jovens aceitaram 

o desafio de largar tudo e passaram a engrossar o exército do Senhor Jesus. Muitos deles 

entraram na obra para receberem de lá o sustento e Deus, através da fidelidade dos que 

não trabalham lá, consegue manter milhões de pessoas envolvidas na arte de pescar 

pessoas. 

 Muitos adolescentes cristãos como você não precisarão abandonar tudo para servir 

ao Senhor; Deus terá sempre um lugar na Sua obra para os missionários voluntários que 

não dependem de recursos financeiros para servirem ao Senhor. Independente de sermos 

financiados ou sermos os financiadores dessa obra, o mais importante é sempre estarmos 

envolvido na missão de levar o evangelho do reino a todas as criaturas. Um dia Jesus 

voltará para buscar Seus filhos e você vai querer estar lá. 
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Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

_______________________________________
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_______________________________________
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_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Primeira Semana 

Diário de Bordo 
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Oito de Outubro 

O pedido do leproso 

 Estando Jesus numa daquelas cidades veio à sua presença um 

homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, e 

rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. Lucas 5:12 

 Se existe algo que adolescentes mais tentam fazer em seus anos de adolescência é 

procurarem ser aceitos pelo grupo. Adolescentes tem uma necessidade incrível de serem 

aceitos pelos colegas de escola, de estágio, de trabalho, de faculdade, de família e de irmãos 

da igreja. 

 O adolescente leproso do tempo de Cristo poderia até tentar ser aceito, mas na 

realidade nua e crua, eles eram as pessoas excluídas da sociedade. Ninguém ousava chegar 

perto de um leproso e nos tempos bíblicos existiam cidades só para eles. Eles viviam num 

ambiente contínuo de rejeição. 

 Um dia um leproso ousou vir à presença de Jesus e fica aqui uma observação sobre a 

atitude do leproso: ele se humilhou ante a grandeza do Senhor Jesus, pois ele se ajoelhou para 

falar com o Mestre. Que lindo exemplo para você adolescente que muitas vezes sequer tem 

dobrado seus joelhos nos seus momentos de devoção pessoal. 

 Ele se dobrou, se inclinou, se curvou, se humilhou e fez o melhor pedido que um 

leproso podia fazer. O pedido do leproso pode ser o seu pedido diário ao Senhor Jesus. Desde 

que nossos primeiros pais pecaram, a lepra do pecado está impregnada em nosso corpo, mente 

e nossas atitudes e só existe um meio desta lepra sair de nossa vida. Somente o sangue de 

Jesus nos purifica de todo o pecado e quando Ele voltar nunca mais essa lepra marcará 

presença na sua e na minha vida. 

 O sangue de Jesus é o poderoso antidoto contra a lepra do pecado e enquanto você 

estiver nessa terra, lembre-se de que quando você cair em pecado somente o sangue de Cristo 

tem o poder espiritual de limpar seus pecados. 

 Bom para nós cristãos confiar na providência divina! Podemos confiar plenamente 

que Jesus fez e fará nossa eterna libertação. Quando Jesus retornar nas nuvens dos céus e 

todos formos transformados num abrir e piscar de olhos, teremos a garantia eterna de que o 

pecado não se levantará novamente na eternidade. Feliz dia. 
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Nove de Outubro 

Excelente notícia para adolescentes pecadores 

 Eu não vim chamar justos e sim os pecadores ao 

arrependimento. Lucas 5:32 

 No fim do capítulo cinco, Lucas nos conta a história do chamado de Levi Mateus. Ele 

estava tranquilamente trabalhando na coletoria ou numa moderna agência da receita federal do 

império romano quando aceitou o chamado do Mestre e como gratidão ele resolve fazer uma festa 

em sua casa e convida Jesus e os discípulos, seus novos colegas de ministério. 

 A tradicional raça de líderes judaicos, os escribas e fariseus que tinham sempre o cuidado 

de estar bem perto de Jesus, para criticar Seu trabalho e Suas nobres atitudes, não deixaram por 

menos quando viram Jesus no meio dos amigos de Mateus, que por sinal também eram cobradores 

de impostos. 

 Os escribas e fariseus colecionavam em seu caráter um dos piores tipos de defeitos que 

um religioso pode ter. Este defeito é se achar melhor que os outros e quando eles dizem que Jesus 

estava se misturando e comendo com pecadores eles automaticamente se consideravam melhores 

que os cobradores de impostos, pois eles não se consideram tão pecadores como aqueles 

funcionários públicos. 

 Vendo a arrogância e a petulância dos líderes da igreja na época, Jesus fala a eles o nosso 

verso de hoje e esta é a melhor notícia que um adolescente pecador como você poderia ouvir hoje. 

Quanto você, no auge de sua adolescência, investe parte de seu tempo para Deus, para o Espírito 

Santo, para Jesus, para sua Palavra, o Deus Espírito Santo te convence da mais clara realidade de 

sua vida: você é um pecador. 

 Se descobrir como um pecador e um perdido sem a graça divina é o primeiro passo para 

receber o maravilhoso presente que Jesus pode e quer te dar: a Sua salvação. Quem se achar 

superior, seja por nascimento, cor de pele, condição social elevada, títulos de mestrado e 

doutorado, dinheiro dos pais ou mesmo formação religiosa está cada vez mais distante da 

maravilhosa salvação que só Jesus pode dar. 

 Fica aqui o recado de Jesus para você: nunca se considere melhor pecador do que os 

outros pecadores que andam ao seu lado. Nunca permita que o orgulho e a presunção pessoal de 

ser um cristão te afaste do único que lhe deu a salvação. 
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Dez de Outubro 

Senhor do Sábado 

 Então Jesus lhe disse: O filho do homem é senhor até do 

sábado. Lucas 6:5 

 O capítulo seis de Lucas começa com Jesus e seus discípulos passando por plantações 

e seus discípulos iam arrancando as espigas, debulhando e comendo. 

 Aquela famosa raça de líderes da igreja, os tais fariseus, que pelo jeito não tinham 

outro motivo para viver a não ser encontrar falhas em Jesus, não deixou por menos e 

criticaram essa atitude, pois, para eles, o que os discípulos de Jesus haviam feito quebrava o 

quarto mandamento da lei de Deus. 

 Jesus muito sabiamente utiliza a história real de Davi e seus guerreiros muito 

conhecida por sinal daqueles líderes, para mostrar que o rei mais amado da história de Israel 

e seus valorosos soldados comeram apenas os pães sagrados, que somente os sacerdotes 

deveriam comer e nem por isso eles haviam sido criticados por ninguém por esse incidente. 

 Para ensiná-los a não serem radicais e extremistas no que diz respeito à observância 

do sábado, que é o verdadeiro dia de descanso criado por Deus e ratificado na Sua Lei, cujo 

próprio Deus havia escrito e entregue a Moisés, Jesus utiliza o verso de hoje para lhes ensinar 

e te ensinar. 

 Ao longo de sua história os judeus haviam criado tantas regras e normas para idolatrar 

o dia sagrado de sábado, que o sábado acabou se tornado tudo, menos um dia prazeroso de 

adoração ao Deus Todo Poderoso. O que era para ser um deleite, virou um fardo. O homem, 

graças ao pecado, conseguiu deturpar todas as coisas boas que Deus havia criado. O que era 

para ser um dia semanal de reencontro do Criador com a criatura havia se transformado num 

emaranhado de normas e regras tão desnecessárias que nem eles sabiam quantas eram e como 

observar tudo aquilo.  

O sábado bíblico começa ao pôr do sol, pois ele foi originalmente criado assim no 

princípio e termina também ao pôr do sol. Sábado é dia de deixar o tão necessário trabalho 

de lado e a luta pela sobrevivência. É dia de ir à igreja, de ficar mais perto do Criador, dia 

louvá-lo, adorá-lo, dia de curtir a família e os irmãos em Cristo. Esse é o verdadeiro sábado 

que Jesus veio resgatar e milhares de cristãos adoram no sábado. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
0 

 

Onze de Outubro 

Nosso maior exemplo de oração 

Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite 

em oração à Deus. Lucas 6:12 

Exemplos. Como adolescentes precisam de exemplos. Adolescentes são seres em 

formação de caráter, de personalidade, que tem planos, sonhos, projetos e que precisam 

de várias pessoas que lhes sirvam de exemplo para sua vida. 

 Muitos adolescentes cristãos foram autorizados pelos pais e aceitaram Jesus como 

seu Salvador pessoal, mas infelizmente seus pais não querem Jesus para vida deles e desta 

forma seus próprios pais acabam não lhes servindo de exemplo quando se trata de 

liderança religiosa de qualidade. 

 Estou escrevendo essa meditação em pleno ano eleitoral no Brasil e toda a 

tentativa dos candidatos é no sentido de promover uma excelente imagem pessoal em 

quem as pessoas realmente possam confiar, mas a grande maioria deles são verdadeiros 

fracassos ambulantes quando o assunto é exemplo. Eles não são referência de vida para 

adolescentes cristãos. 

 Jesus foi, é e sempre será seu melhor exemplo e hoje nosso verso mostra 

claramente o modelo de dedicação à oração que nos deu Jesus. Jesus ficou a noite inteira 

em oração. Que exemplo de intimidade com o Pai! Estou escrevendo e me sinto 

envergonhadíssimo pelos poucos minutos que passo com Deus, comparado como o tempo 

que Jesus passou com o Pai. 

 Momentos diários com Deus seja ajoelhado, andando, caminhando, antes de 

comer, orando por amigos e familiares são excelentes oportunidades de tentar, mas ainda 

fica muito longe de Jesus quando o assunto é oração. Como adolescente você precisa 

aprender a se comunicar com o seu Deus através da oração e orar é um exercício muito 

fácil quando se sabe que seu Mestre está do outro lado da linha te ouvindo. 

 Neste mundo marcado pelo excesso de comunicação, e a internet está aí para nos 

provar que essa declaração é verdadeira, nunca se viu tantas pessoas solitárias. Se elas 

aprendessem a orar, veriam que solidão seria uma página virada em sua vida. 
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Doze de Outubro 

Ansiosos pelo toque 

 E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saia dele 

poder e curava a todos. Lucas 6:19 

 Que bom que você resolveu procurar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo 

logo nas primeiras horas da manhã e quando adolescentes colocam a Trindade em 

primeiro seu dia não será mais o mesmo, pois você irá sair de casa acompanhado pelas 

três maiores forças deste universo. 

 Os homens e porque não dizer também as mulheres amam o poder e nesta busca 

por poder eles acabam cada vez mais isolados. Os donos das grandes corporações 

empresariais com certeza são protegidos em excesso, tem sempre segurança extra, sua 

família não deve der uma vida nada fácil, pois as ameaças de sequestro devem ser 

constantes. Sabe essa vida boa que você tem, com liberdade para andar de ônibus, a pé 

ou de bicicleta, de ir à igreja, ao acampamento dos jovens e cumprir sua missão? É, eles 

não têm. O poder, o dinheiro, o status e as riquezas conquistaram e conquistam para si 

uma verdadeira legião de escravos modernos. 

 Vivemos num mundo tão tecnológico que uma legião cada vez maior de 

adolescentes anda e se movimenta em torno de seu celular, seu tablete e seu note para 

quem ainda os possui. Moro em Curitiba e isso é muito real por aqui. É real dentro do 

elevador, pois as pessoas sequer te cumprimentam, pois não podem deixar de olhar em 

seus celulares. Nos ônibus e nos ambientes de trabalho a história se repete. Nas grandes 

cidades as pessoas querem mais e mais distância de outras pessoas e atitudes como tocar, 

abraçar e dar a vez no ônibus em breve deixarão de existir. 

 Com Jesus tudo era diferente, pois dEle saia poder para curar as pessoas. As 

pessoas, mesmo que movidas só pela possibilidade de cura, queriam tocar em Jesus. 

Muitos judeus daquela época e muitos cristãos hoje só estão interessados em pão, peixe 

e cura. Muitos veem Jesus como alguém que existe para suprir suas necessidades 

materiais e curar seus males físicos e quando eles conseguem o que querem abandonam 

Jesus com a mesma velocidade que o procuraram. 

 Toque nas mãos de Cristo pela fé diariamente. Esse toque faz a diferença! 
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Treze de Outubro 

Doze versos. Diversas mensagens I 

 Mas a vós que me ouvis, digo: Amai os vossos inimigos, 

fazei bem aos que vos aborrecem. Lucas 6:27 

 O que você adolescente acabou de ler é o primeiro verso de doze onde Jesus 

sintetiza a forma como Ele gostaria que você e eu se relacionasse com o nosso próximo. 

Se amar o amigo muitas vezes não é nada fácil, imagina você amar quem te trata mal e 

quer o seu mal, mas é exatamente isso que Jesus nos pede para fazer. 

 O segundo verso é: “Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. 

É muito fácil falar bem de quem fala bem de você, mas Jesus pede para você falar bem 

de quem está falando mal de você. Jesus te pede para você orar pelas pessoas que estão 

te caluniando, ou seja, as pessoas que estão inventando mentiras a seu respeito exatamente 

agora. Ao invés de partir para a briga,  discussão, Jesus diz simplesmente para você orar. 

Ore. Isso é o cristianismo que ninguém vive, mas é isso que Jesus espera que eu e você 

façamos. Isso é cristianismo altruísta em ação. É amor incondicional ao próximo. 

 O terceiro verso é: “Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao 

que te tirar a capa, deixa que te leve também a túnica.” Lucas 6:29. Quando você viu essa 

atitude acontecer na sua vida, na vida de seus pais, de seus avós ou de qualquer amigo 

seu? Como estamos distantes da verdadeira prática do cristianismo de CRISTO! Li certa 

vez que esta foi a estratégia de missionários para evangelizar indígenas. Os índios lhes 

davam um tapa e eles ofereciam a outra face e isso mexeu como o brio deles, pois eles 

não se sentiam bem batendo em quem não lhes oferecia resistência. 

 O quarto verso é: “Dá a qualquer que te pedir e ao que tomar o que é teu, não o 

peças de volta”. Lucas 6:30. Será essa a dica de Jesus para evitar de morrer em assalto? 

Não creio que seja isso, mas que é uma oportunidade de ajudar quem precisa de uma 

roupa no rigor do inverno, com certeza é. 

 O quinto verso é: “Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira 

faze-lhe vós também.” Lucas 6:31. Para mim é a regra número um no relacionamento 

com o próximo. Se você quer receber amor, dê amor. Simples assim. 
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Quatorze de Outubro 

Doze Versos. Diversas Mensagens II 

Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os 

pecadores amam os que os amam. Lucas 6:32 

Que desafio maravilhoso este de amar as pessoas que não são amadas. Que missão 

desafiadora tem você adolescente cristão: amar quem não te ama. Veja o recado claro de 

Jesus: os pecadores sejam eles quem forem, eles amam quem os ama. O desafio que sobra 

para mim e para você é exatamente amar quem não te ama. Isso é difícil, mas não é 

impossível, pois Jesus nosso exemplo ama todos os pecadores e nem por isso os pecadores o 

amam. 

Outra mensagem parecida está no verso 33: “Se fizerdes o bem aos que vos fazem o 

bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo”. Esse também é um recado 

curto e direto do Senhor Jesus: amar e fazer o bem andam juntos. Levar nossos amigos ricos 

ou bem de vida para almoçar em nossa casa é muito fácil. O difícil é trazer o zelador da igreja, 

os velhinhos que chegam sozinhos e saem sozinhos sem nunca terem sido convidados por 

ninguém. 

Outro verso importante é o 34: “Se emprestardes aqueles de quem esperais tornar a 

receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a 

receber outro tanto”. Você adolescente consegue ver a mesma mensagem embutida nestes 

três versos? Conseguiu enxergar que como adolescente cristão, Jesus te chama para andar um 

pouco mais do que os demais pecadores? 

O verso 35 é uma espécie de resumo destes três versos, mas depois Jesus acrescenta 

uma promessa. Vamos ler: “Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, 

sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque 

Ele é benigno até para com os ingratos e maus”. 

Que ótimo quando vem uma recompensa pelas nossas atitudes não é verdade? Mas a 

grande motivação é amar ao Senhor e ao próximo, porque fazer as coisas para ganhar outras 

os demais pecadores também fazem. 

Esses foram os recadinhos de Jesus para o seu dia. É para sair pensando em mudança 

radical na forma com que você ama seu próximo. Viva essa nova realidade. 
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Quinze de Outubro 

Doze versos. Diversas Mensagens III 

 Sede misericordiosos, assim como o vosso Pais é 

misericordioso. Lucas 6:35. 

 Jesus continua com seus mais profundos ensinamentos e o verso de hoje é uma 

necessidade cada vez mais real na vida dos adolescentes de Deus. 

 Nesse tempo moderno em que você vive, onde cada vez se corre mais para se 

formar, para trabalhar, para ter dinheiro para consumir cada vez mais, não paramos para 

ajudar mais ninguém. Volto todo dia a pé de meu trabalho há muitos anos e vejo 

diariamente pessoas clamando por misericórdia e já pedi a Deus para que Ele me 

encaminhe as pessoas que realmente precisam de pão e talvez de um vale transporte para 

voltar para casa. Como é bom orar pedindo à Deus que nos envie as pessoas que Ele tem 

certeza que precisam ser ajudadas. Existem muitos vagabundos nas ruas e quando você 

ora pedindo que Deus envie as pessoas certas, você pode ter certeza que Ele o fará. 

 Jesus continua no verso 37: “Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e 

não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. Estes conselhos de Jesus são tão diretos 

que dispensam grandes comentários. Essa é uma das mensagens de Jesus para você e para 

mim e ela é para hoje. Não há o que comentar com uma ordem tão clara. 

 Jesus encerra os doze versículos com o seu famoso conselho do verso 38: “Dai e 

dar-se vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente vos darão. 

Pois com a mesma medida que medirdes vos medirão também”. Veja como Jesus abre o 

verso 38: Dai e dar-se vos-á. Neste mundo moderno onde a ordem é acumular, investir 

nos bancos, aplicara em títulos do tesouro nacional, Jesus te estimula a dar, compartilhar, 

ajudar, abençoar os outros com o pouco que você tem. 

 O conselho final de Jesus Cristo para sua vida é: pare de ficar se comparando aos 

outros. Pare de ficar se medindo. Se achando pior ou melhor que os outros. Não perca 

tempo se comparando com amigos da igreja que são mais ricos ou mais pobres. Que tem 

celulares, roupas, sapatos e casas que você não tem. Agradeça a Deus por você ser quem 

você é. Você é a maior obra prima da criação divina. Ficar se medindo, se depreciando, 

se desvalorizando ou mesmo se achando, não te levará a lugar nenhum. 
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Dezesseis de Outubro 

O pecado da hipocrisia 

 Por que olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e 

não repara na trave que está no teu próprio olho? Lucas 6:41 

 Se existe um tipo de pecado que incomodava o nosso Salvador e Senhor ao longo 

de seus três anos e meio de ministério era a hipocrisia. Não foi nem uma e nem duas vezes 

que Jesus chamou os líderes da igreja de hipócritas. Os hipócritas são os tipos de 

pecadores que pregam uma coisa e vivem outra. Eles são uns fingidos também. Eles têm 

uma vida cristã de fachada. No fundo, no fundo eles são também mentirosos e se existe 

algo que adolescente de Deus não toleram muito no mundo dos adultos é a mentira. 

Adolescentes gostam de ver adultos coerente, principalmente quando o assunto é Deus, 

religião e igreja. Quantos adultos cristãos não têm a menor moral para censurar 

adolescentes, pois sua vida de testemunho é totalmente incoerente, ou seja, totalmente 

hipócrita? 

 Muitos adultos cristãos têm uma vida cristã de aparência e fingimento. Eles vão 

às igrejas, levam suas Bíblias, cumprimentam os irmãos, são dizimistas e ofertantes, mas 

toda essa pompa e circunstância só acontece na igreja. Quando saem de lá, todas as 

máscaras caem por terra. Seus negócios e sua vida em família testemunham totalmente 

contra suas atitudes na igreja. Durante a semana o reino de Deus e seus valores eternos 

não fazem parte de seu dia a dia e desta forma a hipocrisia toma conta de sua vida. 

 Geralmente os filhos adolescentes dos hipócritas detestam igreja, louvor e 

adoração e eles só estão na igreja porque estão obrigados. Com certeza quando chegarem 

a juventude sairão da igreja e ainda irão colocar a culpa em seus pais. Um dos grandes 

motivos pelos quais adolescentes saem da igreja é exatamente a hipocrisia de seus pais e 

dos líderes. Mas será esse um bom motivo para abandonar Jesus? A hipocrisia dos outros 

vai te tirar do convívio com seu líder Jesus? Existe motivo para abandonar quem sempre 

te amou? Jesus Cristo no verso de hoje te dá uma grande dica para não ser um adolescente 

hipócrita. Em outras palavras Jesus está te falando mais ou menos assim: “Adolescente 

querido, não perca tempo procurando defeito nos outros. Olhe para os seus e pode sempre 

contar com minha ajuda para vencê-los.” Feliz dia. 
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Dezessete de Outubro 

Árvores e Frutos 

 Não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que 

dê fruto bom. Lucas 6:43 

 Jesus continua sua ilustração sobre árvores e frutos no verso 44: “Cada árvore é 

conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam 

uvas dos abrolhos”.  

 É muito fácil ser cristão dentro de um monastério ou ficando fechado o dia inteiro 

numa igreja, longe do contato com outras pessoas, internet, mídia e das outras tentações. 

Mas Jesus nos chama para vida adolescente bem tensa, com trabalhos escolares, cursos, 

academia, estágio, correria; o mundo só saberá se você adolescente é um cristão pelos 

frutos que você irá mostrar automaticamente no seu dia a dia. 

 A grande prova de fogo do cristianismo é a sua casa. Não existe um lugar melhor 

para produzir frutos do que a sua casa. Se seus pais não são cristãos então, aí sim seu teste 

vai realmente valer a pena. A melhor forma de você conquistar seus pais para o lado da 

Trindade é você ser um legítimo cristão com as pessoas que mais te amam e não existirá 

cristianismo de boca sem os frutos. Lá você realmente tem que produzir os frutos. Não 

existe a opção de não produzir. Se quiser mostrar Jesus Cristo para seus pais, você terá 

que viver Jesus Cristo e isso é produzir frutos. 

 Se você adolescente amar mais seus amigos que seus pais, você não está 

produzindo fruto nenhum. Honrar os amigos não é mandamento sagrado da lei de Deus. 

Seu melhor testemunho, ou seja, seu melhor fruto é a sua vida em casa. Quando você sai 

de casa depois de ajudar seus pais, cumprir integralmente suas responsabilidades como 

filho e honrá-los diariamente com sua obediência, aí sim começa sua vida de produção de 

frutos fora de seu lar. 

 Na maioria das vezes você não precisará falar nada para as pessoas verem Jesus 

em você, pois sua vida plena em casa vai refletir ao sair dela. Seu comportamento, sua 

forma educada e gentil de cumprimentar as pessoas, de lidar com professores, amigos e 

chefes irá gritar tão alto que você acabará colhendo bons frutos. Quando estamos ligados 

à Jesus, os frutos irão aparecer naturalmente.  
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Dezoito de Outubro 

Ouvir e Praticar 

Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as 

observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Lucas 6:47 

O médico Lucas fecha seu capítulo seis com uma aplicação fantástica sobre dois tipos 

de homens: os que constroem a casa sobre a rocha e o outro que constrói sua casa sobre a 

areia. Podermos tirar algumas lições sobre essa narrativa de Jesus e além das virtudes da 

prudência e imprudência, creio firmemente que Jesus também queria te ensinar a importância 

de praticar e não praticar. 

Aqueles adolescentes que ouvem as boas novas da salvação que Jesus Cristo veio 

trazer ao mundo e as pratica são comparados ao homem que construiu a casa sobre a rocha. 

Quem ouve e não pratica é comparado ao homem que construiu a casa sobre a areia. 

Enquanto você estiver nos áureos anos da adolescência, você sempre encontrará 

algum adulto querendo te aconselhar. Seus pais deveriam e ainda devem fazer isso, pois essa 

é a missão deles e a sua missão é ouvi-los, principalmente se suas orientações forem baseadas 

na vontade divina, expressamente escrita na Palavra de Deus. Se você tem esse tipo raríssimo 

de pais, então agradeça a Deus, pois eles são espécie em extinção. Você adolescente vai 

entender isso bem melhor quando tiver a oportunidade de ser pai ou mãe e vai poder se 

comparar com os seus pais. 

Só ouvir o que seus pais te orientam e não praticar vai te deixar na eterna condição 

do construtor imprudente que construiu a casa sobre a areia e perdeu tudo quando veio a 

primeira enchente. 

Muitos adolescentes se acham realmente muito inteligentes para ouvir seus pais e 

quando eles menos esperam são presas fáceis de amigos, de traficantes, de empresários do 

ramo da prostituição, do crime organizado e até de partidos políticos. 

Se você continuar diariamente se alimentando dos conselhos da Trindade que se 

encontram na Bíblia e os praticar, você terá uma adolescência sólida e forte. Mas lembre-se 

sempre: só ouvir não vai te levar a lugar nenhum. A prática terá que vir junto. Lembra-se 

desse verso: A fé sem obras é morta. Presente do apóstolo Paulo para você. 
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    Dezenove de Outubro 

    A Chance Perdida 

Então Jesus foi com eles. Estando já perto da casa, enviou-lhe o 

centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor não te incomodes, 

pois não sou digno de que entres em minha casa. Lucas 7:6 

Em Cafarnaum existia um certo centurião que nada mais era do que uma espécie de 

sargento que comandava cem soldados e que por sua vez tinha um servo de quem ele tinham 

uma grande admiração. Este servo ficou doente e em Lucas 7:3 ele pediu aos anciãos que 

solicitassem a Jesus a cura desse servo. 

Jesus atendeu ao pedido dos anciãos e foi em direção à casa do tal centurião. Antes 

que chegar, ele pede que os amigos levem o recado que é o nosso verso de hoje. Os amigos 

do centurião disseram que ele acreditava plenamente que apenas uma palavra de Jesus curaria 

seu servo e que sua casa não era digna de receber o Mestre. Jesus elogiou a fé desse romano 

e falou que nem em todo o povo de Deus na terra naquela época havia visto tamanha fé. 

Fico pensando na chance que perdeu esse romano de conhecer pessoalmente a Jesus, 

de ver o Mestre em ação curando seu servo, de poder comer e compartilhar com Jesus algum 

ensinamento para sua vida. Quando ele teve a chance de conhecer pessoalmente a Cristo, ele 

pede que os anciãos façam o contato com Jesus. Quando Jesus chega na sua casa ele se desvia 

e pede para os amigos fazerem o contato. Ninguém, nada mais nada menos que o próprio 

Filho de Deus, poderia ter entrado em sua casa e o abençoado e ele rejeitou a oportunidade.  

Prezados adolescentes, gostaria de saber quais são as suas táticas para evitar um 

encontro diário com Jesus no seu momento de devoção pessoal. O que efetivamente tem te 

afastado do Mestre? Quando você levanta pela manhã e o Espírito Santo de Deus te convida 

para a comunhão com a Trindade, quais são suas rotas de fuga? Algumas delas eu conheço 

bem e são: estou atrasado, perdi a hora, dormi demais, não posso sair sem comer, tenho prova 

hoje, fiquei até de madrugada fazendo trabalho e através dessas desculpas, muitas delas 

totalmente esfarrapadas, você vai se afastando de seu Líder e quando você vê, Jesus e a 

Trindade não fazem mais parte de sua vida. É dessa forma que você pretende ter 

relacionamento com Deus? Pense no centurião e a chance perdida. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
0 

 

Vinte de Outubro 

A Dúvida de João Batista 

João chamando dois discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: És tu 

aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Lucas 7:19 

Estou relendo Lucas 7 e não pude deixar de me surpreender com o verso 19. Que 

dúvida foi essa que pairou na mente de João Batista? Leia o verso de novo e talvez você 

adolescente também se surpreenda como eu. 

João Batista era filho de Isabel, que por sua vez era prima de Maria, a mãe de 

Jesus e por isso os dois eram primos. João Batista foi bem cuidado por seus pais por 

orientação direta de Deus. Ele cresceu sabendo que seria um profeta, que ele levaria 

muitas pessoas ao arrependimento de seus pecados, ele sabia que iria pregar no deserto. 

João Batista sabia mais do que ninguém que conviveria e anunciaria que Jesus Cristo era 

o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. 

João Batista conviveu com Jesus. Batizou Jesus. Viu o Espírito Santo de Deus em 

formato de pomba descer sobre o Filho de Deus. Ele ouviu Deus dizer que Jesus era seu 

Filho amado e que Ele se comprazia em Jesus. Fatalmente João Batista presenciou 

milagres de cura e de multiplicação de alimentos feitos por Jesus. Ele com certeza viu 

muitos demônios serem expulsos de pessoas, ele viu Jesus pregar e pôde constatar que o 

reino de Deus havia chegado até eles. 

 João Batista foi o profeta mais abençoado da Bíblia, pois Ele teve o privilégio de 

pregar sobre Jesus, de conviver com Jesus e de ver seu Mestre em ação. Quantos profetas 

como Isaías e Jeremias não gostariam de trocar de lugar com João Batista só pelo 

privilégio de ver Jesus face a face? João Batista liberou todos os seus discípulos que 

quisessem seguir a Jesus e depois de toda uma vida relativamente perto de Cristo e sendo 

testemunha ocular, creio eu, de tantos milagres e curas, ele ainda era refém de uma dúvida 

cruel. 

 Estaria você adolescente de Deus passando pelo mesmo drama de João Batista? 

Você que conhece a Jesus desde bebê ainda tem dúvida sobre quem ELE é na sua vida? 

Jesus faz mais milagres e despede os discípulos de João Batista com um conselho: Bem- 

aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Não desaponte seu Jesus. 
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Vinte e Um de Outubro 

O Maior Semeador 

 Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando 

semeava, uma parte caiu a beira do caminho e foi pisada e as 

aves do céu a comeram. Lucas 7:5 

 Jesus continua Sua parábola nos versos seguintes. Acompanhe a leitura: “Outra caiu 

sobre a pedra e nascida secou porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e 

crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outra caiu em boa terra e nascida produziu frutos 

a cem por um. Dizendo estas coisas clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça”.  

 Prezado adolescente, seu líder, Criador, Salvador e Mantenedor Jesus Cristo é o maior 

semeador que o mundo já conheceu. Todo o tempo de vida que Ele passou com os mortais de 

Seu tempo, a meu ver, tinha dois grandes objetivos: implantar a semente do evangelho, das 

boas novas da salvação no coração das pessoas e garantir o direito de vida eterna com Ele na 

eternidade para todo aquele que crê NELE. 

 Este adolescente pode até existir, mas não conheço nenhum adolescente cristão que 

goste da ideia da morte, de sepultura, de caixão, de assombração ou fantasma. Todo esse 

linguajar e esses assuntos são vocabulários do nosso inimigo, pois a morte foi resultado de 

sua desobediência no céu e como ele foi declarado vencido na cruz do Calvário seu interesse 

é levar o mundo junto com ele. 

 Jesus veio ao mundo para plantar sementes. Excelentes sementes no seu coração 

adolescente. Para você que aceitou Jesus na adolescência, seu próximo passo é se manter fiel 

a Ele na juventude, na vida madura e depois na velhice. Quando você der seu último suspiro 

nesta terra, mas sempre permanecendo ao lado de Jesus, poderá descansar com a certeza da 

ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. 

 Jesus Cristo como o maior semeador, deixou o céu e veio ao mundo para lhe dar o 

maior de todos os presentes que é a sua salvação. Apesar da semente do evangelho cair em 

solos diferentes, para você que aceitou a Jesus seu coração representa a boa terra que Jesus 

fala em Sua parábola. Sua vida ao lado de Cristo testemunha em alto e bom som que a semente 

do evangelho caiu num solo fértil. Quantos adolescentes não ouviram sequer falar de Jesus e 

você já o aceitou. Considere-se abençoado por isso. 
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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 Outubro 

Comendo com Fariseus 

 Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando 

na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Lucas 7:36 

 Ao longo dos quatro evangelhos, você adolescentes do Senhor Jesus vai ver que Ele 

também tinha uma vida social e é muito importante que como adolescente você aprenda 

com o seu líder Jesus a também ter vida social. 

 Jesus pregava, curava, atendia, parava, ouvia, falava, multiplicava e em quase todo o 

tempo Ele estava envolvido com seus discípulos e as demais pessoas. Nem por isso Jesus 

deixou de almoçar, jantar, ir a casamentos, visitar e curar doentes e vivendo dessa forma 

Jesus tinha uma vida plena e abundante. 

 Geralmente começa na adolescência o péssimo hábito de se isolar. Adolescentes se 

envolvem no seu mundinho de escola e internet e não tem a menor ideia como se comportar 

em festas e almoços de família. Muitos pais, com muito medo de contrariar seus filhos 

adolescentes, vão deixando adotar o comportamento que eles bem quiserem ao invés de 

educá-los para a vida e para o relacionamento entre pessoas. É mais fácil deixar que filhos se 

criem sozinhos do que educá-los efetivamente. 

 Quando os adolescentes crescem e chegam na hora de encarar uma entrevista de 

estágio ou mesmo participar de uma dinâmica de grupo, nada acontece por conta dessa vida 

antissocial adquirida na adolescência. O mundinho de muitos adolescentes é tão pequeno que 

nem ler faz parte de sua vida e quando é solicitado sua opinião para algum assunto trivial, a 

resposta não aparece. 

 Quando você lê os evangelhos, você sempre irá encontrar Jesus comendo com 

pecadores segundo o conceito dos perfeitos fariseus, mas em nosso verso de hoje veremos 

Jesus comendo em lugar totalmente inusitado: ele foi comer na casa de um dos líderes fariseus 

da igreja e com esse ato de Jesus aprendi que posso e devo visitar pessoas que não sejam 

cristãos como eu e posso aproveitar a ocasião para dar meu testemunho. 

 Jesus não era um fariseu, mas nem por isso deixou de almoçar e conviver com eles. 

Como adolescentes podermos conviver com pessoas não cristãs desde que nosso testemunho 

em prol do Mestre fale mais alto e dessa forma Seu nome seja engrandecido. 
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    Vinte e Três de Outubro 

    O Pecador e a Pecadora 

 Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Ele 

estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro 

com unguento. Lucas 7:37 

 Ontem todos os adolescentes que leem essa meditação viram a importância de ter vida 

social, pois Jesus lhes deu esse exemplo. Jesus tinha prazer na companhia de seus filhos aqui 

nesta terra independente de raça, cor, religião, status, posição social, títulos de nobreza ou 

mesmo cargo na igreja. 

 Enquanto Jesus toma seu lugar à mesa, uma pecadora, pois é assim que Lucas a 

chama, regava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava-os com seus cabelos e depois os 

ungia com um unguento. Achei muito interessante a atitude da mulher, mas também achei 

interessante que Simão disse para si mesmo a respeito de Jesus no verso 39, última parte: “Se 

este fora profeta, saberia quem e qual a mulher que lhe tocou, pois é pecadora”. 

 O Senhor que tem o poder de ler os corações, imediatamente lhe conta uma parábola 

de dois devedores e a parábola tem um endereço certo - era exatamente a pessoa de Simão. 

Simão não havia sido um bom hospedeiro, pois as boas maneiras do lugar pediam que um 

escravo estivesse à disposição dos hóspedes para lavar seus pés e foi isso que a tal mulher 

pecadora fez. 

 Achei muito esnobe a consideração de Simão, pois nesse incidente ele se achava um 

pecador de primeira classe e a mulher que ungiu Jesus deveria ser de terceira ou quarta classe. 

Está bem claro que os fariseus, devidamente representados por Simão, tinham um conceito 

bem claro sobre os diversos tipos de pecadores e ele não se achava nem um pouco parecido 

com aquela mulher. 

 Neste incidente da vida de Jesus, se existia alguém puro e santo, esse alguém era Jesus 

e não Simão. Simão era tão pecador como qualquer adolescente pecador e como qualquer 

mulher que viesse com a intenção de fazer o que aquela mulher fez. Jesus Cristo largou o 

poder, a glória e majestade por trinta e três anos e meio para conviver, curar e aliviar o fardo 

de pecadores de todos os tempos. Enquanto estivermos nessa terra seremos todos pecadores 

e não mereceres da graça de Jesus em nossa vida.  
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Vinte e Quatro de Outubro 

Só Jesus Perdoa Pecados 

 Então Jesus disse à mulher: Os teus pecados te são 

perdoados. Lucas 7:48 

 Depois que a mulher lavou os pés de Jesus, secou com os seus cabelos e despejou 

o perfume neles, Jesus contou a parábola dos dois devedores a Simão e como a parábola 

tinha tudo a ver com perdão, Jesus encerra esse incidente perdoando os pecados da mulher 

que acabara de lhe lavar os pés. O que você adolescente pode aprender para sua vida 

espiritual desta parte final desse incidente bíblico? Vejamos se você concorda comigo. 

 A primeira verdade é que somente Jesus Cristo tem o poder de perdoar pecados e 

mais ninguém em todo o mundo. Nenhum pastor, padre, sacerdote, apóstolo, bispo, ou 

seja lá que nome que estes homens tenham para esse cargo, tem o poder de perdoar 

pecados. Ora se eles não têm poder de perdoar pecados, por que confessá-los para eles? 

Para que usar homens falíveis como pontes se você pode ter acesso direto ao Pai?  

 Alguns líderes religiosos até hoje ainda ouvem de suas inocentes e incultas 

ovelhas toda sorte de pecados e estas ovelhas por não quererem ir à Palavra de Deus 

conhecer a verdade, acreditam que a oração de seu líder e as suas lhe perdoarão seus 

pecados. Quanta ignorância vem quando pecadores não tem interesse em conhecer as 

verdades tão claras da Palavra de Deus. 

 A segunda verdade é que precisamos ser perdoados de nossos pecados, precisamos 

nos perdoar quando pedimos perdão e precisamos aprender a perdoar nosso próximo. Se 

precisamos ser perdoados, precisamos confessar ao Senhor Jesus. Você adolescente não 

precisa contar para seus pais, amigos e líderes espirituais. Vá à Jesus e peça perdão, pois 

é sinal de humildade. É simples assim: se Jesus te perdoa, você também se perdoa e você 

não precisa ficar remoendo e lembrando do seu passado. 

 E já que Jesus lhe perdoou, cabe a você perdoar o seu próximo de forma plena e 

abundante. Ficar guardando mágoa de seu próximo não vai te levar a lugar nenhum. O 

peso de não perdoar seu próximo não compensa. Se seus pais e amigos lhe magoaram, 

perdoe-os e você verá que sua caminhada espiritual será mais leve. Exercite o verbo 

perdoar em todas as suas conjugações e você verá como é bom ter paz no coração. 
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Vinte e Cinco de Outubro 

Ministério da Mulher 

 E também algumas mulheres que haviam sido curadas de 

espíritos malignos e de enfermidades: Maria chamada Madalena, 

da qual saíram sete demônios, Joana mulher de Cuza, procurador 

de Herodes, Susana e muitas outras, as quais os serviam com os seus 

bens. Lucas 8:2 e 3. 

 Muitos ministérios que nascem e crescem em igrejas cristãs têm inspiração e origem 

na Palavra de Deus. Quando Jesus Cristo disse que quando duas ou três pessoas se reunissem 

em Seu nome que Ele estaria presente, estava nascendo os pequenos grupos ou células como 

alguns chamam. Quando Jesus mandou os discípulos pregar e enviou-os de dois em dois, 

nasceram as duplas missionárias. 

 Estava costumeiramente lendo a Palavra de Deus para buscar inspiração e me deparo 

com o nascimento do ministério da mulher e fiquei surpreso com sua origem. As mulheres 

que serviam a Jesus enquanto Ele pregava haviam sido curadas de espíritos malignos e 

enfermidades. Elas tinham motivos muito próprios para abençoarem o ministério de Jesus, 

pois tinham recebido bênçãos para sua vida espiritual. Isso é realmente precioso e se chama 

gratidão. Você serve pelo prazer de abençoar a quem tanto já fez por você. 

 O ministério da mulher nasce com Maria chamada Madalena, uma prostituta que 

convivia com sete demônios. Não tenho a menor ideia do que é conviver com um demônio, 

agora imagine conviver com sete o tempo todo te azucrinando a paciência e a sua vida? Maria 

Madalena foi liberta em nome do Senhor Jesus e agora ela seria sua seguidora até o final de 

sua vida. 

 Joana, que era esposa de um procurador de Herodes, também foi curada de suas 

enfermidades do mesmo modo que Susana e as demais que a Bíblia não menciona. Como 

resultado de suas curas, elas abrem mão de tempo e de dinheiro para abençoar o ministério 

de Cristo. 

 É importante que a ideia de servir ao Senhor é para sempre e não somente na 

adolescência e juventude. Servir ao Senhor não depende de cargo ou função na sua igreja. 

Estas mulheres transformadas pelo Senhor encontraram prazer em servi-lO. 
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Vinte e Seis de Outubro 

O Senhor da Natureza 

 Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, 

Mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e fúrias 

da água e fez-se a bonança. Lucas 8:24 

 Existe um corinho muito conhecido nos meios evangélicos que se chama “Com 

Cristo no barco”. Ele começa assim: “Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito 

bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem e cessa o temporal”. 

Talvez você nunca tenha ouvido, mas várias gerações antes de você curtiam esse corinho. 

 Abra sua Bíblia em Lucas 8:22 e 23 e verás que Jesus entrou num barco com seus 

discípulos. Andar de barco era muito comum na vida deles. Eles partiram para a outra 

margem do lago e como são comuns as tempestades no mar, o barco começou a encher e 

todos eles estavam correndo perigo. 

 Um primeiro aprendizado para você adolescente e também para mim: mesmo na 

companhia de Jesus as provações virão. Não foi pelo fato de Jesus estar no barco que ele 

não passou pela tempestade. Jesus estava lá, os discípulos estavam lá e a tempestade veio. 

Tenho viajado por todo o nosso Brasil, meu meio de transporte é o avião e não foram nem 

uma ou duas vezes que passei por turbulências, porém nunca consegui entender porque 

tinha que passar por aquilo uma vez que eu estava indo como missionário voluntário para 

mais um Adole. Ao ler o verso de hoje e ao escrever para você entendi plenamente porque 

Ele permite as tribulações. Ele só quer que eu aprenda a confiar mais nEle. 

 Depois que Jesus foi acordado, nosso verso de hoje demonstra Seu poder de 

Senhor da Natureza. Ele se levanta, reprime o vento e a fúria das águas e o verso termina 

dizendo que tudo ficou muito tranquilo. Não é incrível você adolescente de Deus acreditar 

e confiar num Deus como Jesus? Ele fala e o vento para, Ele fala e as águas param e tudo 

volta à normalidade. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. 

 As tempestades virão mesmo com Jesus no barco de nossa vida, mas Ele tem o 

poder para acalmar as tempestades. Ele é Senhor da Natureza. Ele criou tudo, domina 

sobre tudo e tanto eu como você precisamos aprender a confiar mais. 
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Vinte e Sete de Outubro 

Dividindo para  Multiplicar 

 Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o 

evangelho e fazendo curas por toda a parte. Lucas 9:6. 

 Jesus havia convocados seus doze discípulos e lhe deu autoridade sobre os 

demônios e para curarem enfermidades e se você quiser conferir o que lhe falei basta abrir 

a Bíblia em Lucas 9:1 

 Veja que interessante o método de Jesus no trato com os discípulos. Jesus tinha 

esses dois poderes e muitos outros mais e Ele não os guardou para Si e sim dividiu com 

os seus discípulos. Ele divide o poder para multiplicar resultados. 

 Depois que os discípulos receberam os poderes de Jesus, eles saíram para cumprir 

sua primeira missão evangelística e o resultado é nosso verso de hoje. 

 Prezado adolescente, esse é o grande segredo da matemática divina: Jesus divide 

seus dons com você para que você se torne um multiplicador. Ser um agente multiplicador 

das bênçãos celestes irá ampliar a sua visão de missão. Enquanto você mantiver a bênção 

de Deus só para você, nunca verá o prazer que é ver alguém ser influenciado para o reino 

dos céus através de você. Você é o conduto das bênçãos de Deus na vida do seu próximo. 

 Tenho visto muitos adolescentes recebendo talentos da mão do Senhor e 

multiplicando essas bênçãos na sua vida familiar, na sua classe de adolescentes da igreja, 

no colégio, no cursinho e no trabalho. Agora existem também os que, a exemplo da 

parábola dos talentos, tem guardado seu único dom somente para si e quando eles se dão 

conta já o perderam. Quantos adolescentes faziam tanto pela causa do Mestre quando 

eram apenas crianças e ao chegar na adolescência a tal da vergonha os impediu de 

continuarem servido e hoje estão literalmente mornos em sua fé, por falta de utilidade na 

causa do Mestre. 

 Aprenda diariamente com a Palavra de Deus e permita que o Senhor te use para 

multiplicar bênçãos para a humanidade. Nunca mais esqueça do método de Jesus: dividir 

para multiplicar. Faça você também parte dessa corrente. 
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Vinte e Oito de Outubro 

Oração Particular 

 Estando Ele orando em particular, estavam com Ele os 

discípulos, a quem perguntou: Quem diz a multidão que eu 

sou? Lucas 9:18 

 Jesus Cristo foi, é e sempre será nosso único modelo de perfeição e isto quer dizer 

para você adolescente que você pode e deve olhar para Ele, Suas atitudes, Seu estilo de vida 

e tentar imitá-lO. 

 Amanhã estarei saindo de casa bem cedo rumo a Porto Velho no estado de Rondônia 

para realizar mais congresso de adolescentes. Como esse já contabilizou setenta e oito eventos 

ao longo da nação brasileira. Quatrocentos e cinquenta adolescentes serão abençoados com 

um sábado fantástico, com muito louvor, com adoração, emoção, jogos e atividades bíblicas 

e o que é melhor, a companhia constante da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito 

Santo. 

 O tema do evento é “Conectado com Jesus” e ao abrir minha Bíblia hoje encontrei 

esse verso que tem tudo a ver com conexão com o Deus. Não existe forma mais fácil de se 

conectar com Deus Pai do que oração. Jesus Cristo por diversas vezes foi visto orando 

sozinho. Jesus tinha necessidade de buscar Seu Pai diariamente e a oração particular era a 

garantia de que ninguém O incomodaria. 

 A mais conhecida escritora cristã norte americana em seus livros nos diz: A oração é 

a respiração da alma. Com certeza você sabe que não possuímos uma alma e sim somos uma 

alma, uma pessoa única ou um indivíduo. Lembre-se do Gênesis: barro mais fôlego de vida 

é igual a alma vivente, ou seja, você e eu. Se você precisa respirar para viver, não tem como 

não orar para manter sua vida espiritual ativa. É simples assim. 

 Jesus sempre encontrava tempo para Suas orações particulares. Suas orações 

particulares feitas no lugar de sua preferência, em casa, sem ninguém por perto, sem relógio 

e celular te pressionando, com certeza é um alívio para todos os seus problemas e tudo o que 

estiver te pressionando. Nestes momentos em que literalmente sua alma respira, você 

encontra paz no Senhor. Com certeza você que já pratica esse tipo de oração sabe do que 

estou falando e quem não começou, tudo tem sua primeira vez. Ainda dá tempo! 
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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 Outubro 

Sobrou Pão e Sobrou Peixe 

 Todos comeram e se saciaram e levantarem do que 

sobrou, doze cestos de pedaços. Lucas 9:17 

 Depois de mostrar na prática aos Seus discípulos como funciona a matemática 

celestial ao lhes dar poder para curar e expulsar demônios, surge uma nova oportunidade para 

os discípulos aprenderem outras lições. 

 Jesus tinha ido para a cidade de Betsaida e as multidões O seguiram atrás de Suas 

mensagens e também atrás de curas. Quando viram, o dia começou a declinar e os discípulos 

pediram para que Jesus os liberassem para voltarem para suas casas e comerem, pois Betsaida 

era um lugar deserto. 

 Jesus então os provoca a algo quase impossível pedindo que os próprios discípulos os 

dessem de comer. Fico imaginando a cara que os discípulos fizeram depois que Jesus falou 

com eles. Creio que muitos comentaram se realmente era aquilo mesmo que Jesus havia 

falado. Eles então responderam que só tinham cinco pães e dois peixes, quem sabe o suficiente 

para apenas aliviar a fome de dois homens e aquela multidão de homens eram mais de cinco 

mil, fora mulheres e crianças. 

 Nas mãos dos discípulos, cinco pães e dois peixes não eram a solução do problema, 

mas nas mãos de Jesus eles eram a solução ideal para o jantar de uma grande multidão. O 

pouco que os discípulos tinham era bastante nas mãos de Jesus. Todos se fartaram e ainda 

sobraram doze cestos de pedaços. 

 Duas lições se sobressaem dessa experiência da multiplicação e você adolescente de 

Deus precisa levar isso para sua vida. A primeira grande lição é também um provérbio da 

sabedoria popular: “O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada”. A segunda lição 

é que o Rei do Universo, o Criador dos céus e da Terra, O Pai dos milagres, o Dono de tudo 

fez questão de guardar o que sobrou. Ele poderia ter multiplicado tudo de novo e mesmo 

assim guardou as sobras.  

 Tenho acompanhado adolescentes em congressos e acampamentos e tenho visto 

muito comida boa ser jogada fora. Hoje você aprendeu com Jesus um pouco mais a respeito 

de Seu enorme poder e aprendeu também a não estragar comida. Feliz dia. 
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     Trinta de Outubro 

     A Carreira Cristã 

 Então disse a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-

se a si mesmo, tome cada um à sua cruz e siga-me. Lucas 9:23 

 Quando adolescentes chegam a colocar seus pés no ambiente universitário, eles 

começam a sonhar com uma carreira vitoriosa no futuro. Antes de chegar no futuro, 

muitas aulas, muitas delas bem fracas, bem entediantes, outras vibrantes, para não dizer 

fascinantes, muitos professores feras, outros nem tanto, funcionários administrativos que 

já morreram, mas esqueceram de cair e outros dinâmicos e alegres vão tornar sua ida a 

secretaria um presente. Não podemos esquecer a maior neurose já criada para 

universitários, o terrível TCC. Depois de tantas aulas, provas, trabalhos, estágios, tudo 

que você merecia é se formar e correr para sua carreira, mas uns iluminados inventaram 

mais uma oportunidade de deixar sua vida mais estressante. Parece que muitos seres 

humanos têm prazer nisso e sobrou para sua geração encarar esta super prova final. 

 A grande maioria de adolescentes irá se decepcionar com o curso e principalmente 

com a remuneração no início da carreira profissional, mas isso é normal, pois o mercado 

exige e cobra experiência. A grande maioria se formará e não terá quase nenhum convívio 

com a prática real do mercado. 

 Universitários sonham com carreira que lhes remunere bem, mas também sonham 

com um emprego que torne seu trabalho um prazer e não um fardo. A carreira de um 

profissional vai exigir de você adolescente a prática de algumas virtudes. São elas: 

pontualidade, competência, comprometimento, atualização constante, responsabilidade, 

fidelidade ao patrão e uma porção bem definida de sonhos. 

 Por conta de uma carreira de trabalho bem-sucedida, muitos adolescentes se 

esquecem de Deus e a grande prova disso é que muitos jovens acabam se tornando mais 

e mais ausentes em suas igrejas, em seu relacionamento pessoal com Deus e quando 

abrem o olho só lhes restou a tal da carreira profissional. 

 Jesus Cristo também deixou três únicas regras para você seguir a carreira cristã: 

negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lO. Bem mais fácil, menos estressante e 

com um prêmio certo, que é a companhia eterna de Jesus na eternidade. Pense nisso. 
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Vergonha de Jesus 

 Qualquer um que de mim e das minhas palavras se 

envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier 

na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26 

 A grande maioria dos adolescentes que circulam pelas igrejas ditas cristãs, tomou 

sua decisão por Cristo entre oito e doze anos, sendo que nessa fase de sua vida eles estão 

sob a orientação e submissão direta de seus pais. Quando a grande maioria chega aos treze 

anos, eles incorporam de vez a adolescência e encaram ônibus para ir à escola, natação e 

aulas de inglês. Neste novo e diferente mundo que agora participam com mais vigor, 

adolescentes cristãos irão conviver diariamente com adolescentes não cristãos e esse 

convívio os levará a tomar posturas diante das mais diversas atividades do seu dia a dia. 

 É de se esperar que adolescentes não cristãos gostem de festas, músicas, bebidas, 

da companhia de outros adolescentes não cristãos, é o que a Palavra de Deus chama de 

prazeres do pecado. Também é de se esperar que adolescentes de Deus se posicionem ao 

lado das coisas de Deus, gostem da companhia de amigos adolescentes cristãos e não 

curtam festas onde o álcool, fumo e drogas estarão presentes. Esses dois tipos de 

adolescentes sempre existirão e os reinos que eles escolheram viver também sempre 

existirão. 

 O grande problema é que geralmente os adolescentes de Deus se deixam 

influenciar com muita facilidade pelos adolescentes não cristãos e quando menos eles 

percebem já mudaram de reino. A maior prova dessa realidade é a quantidade de músicas 

da serpente que povoa os celulares dos adolescentes de Deus. Se você perguntar se ele 

ainda é um adolescente de Deus, ele confessará que sim, mas as músicas que ele ouve 

tem a digital do inimigo de Deus. 

 O verso de hoje foi escrito para alertar a todos os adolescentes de Deus que já 

estão curtindo a música do inimigo e por agir dessa forma tem uma vergonha de se 

posicionar inteiramente do lado do Senhor. Jesus foi bem claro e a partir de hoje você já 

sabe: se você o negar, Ele também fará o mesmo. Será essa a sua vida nesta terra? Será 

esse o seu perfil? Vai passar o resto da vida negando o seu Salvador?  

Pense 

Nisso! 
Robinson H. Amorim 
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