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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 INTEGRIDADE COM DANIEL 

 
  

 Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, 

nem com o vinho que ele bebia; então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse 

não se contaminar. Daniel 1:8 

  Se existiu um adolescente, um jovem, um adulto e um ancião que soube representar bem o caráter 

de DEUS nesta terra esse foi Daniel. Quem era Daniel? Onde morava? O que fazia? O que ele comia? O que 

ele bebia? Por que ele foi levado cativo para Babilônia com mais três amigos? 

 Quem era Daniel? Abra sua Bíblia em Daniel 1:3 e 4 e veja por você mesmo quem foi esse adolescente. 

Depois de tanto se rebelar, de andar nos caminhos do inimigo, de adorar muitos outros deuses, de trocar o 

SENHOR por ridículos deuses de pau, pedra e bronze, o SENHOR retira sua mão de proteção sobre Seu povo 

e parte da tribo de Judá foi levada cativa para o primeiro império universal que era Babilônia. Primeiro 

aprendizado para você adolescente: Ande sempre nos caminhos do SENHOR.  Quando você se desvia, corre o 

sério risco de DEUS retirar Sua mão protetora  de você e quando DEUS vai embora, você fica refém dos laços 

tenebrosos do inimigo. 

 A virtudes de Daniel: Daniel tinha todas as virtudes que os pais sonham para seus filhos: jovem sem 

defeitos, de boa aparência; instruído em toda sabedoria, douto em ciência, versado no conhecimento e 

competente. Sabedoria, ciência, conhecimento e competência.  Daniel tinha o foco nos estudos. Nabucodonosor, 

rei de Babilônia, não levou qualquer escravo. Ele escolheu a dedo os melhores. Os que mais haviam estudado. 

Os que tinham familiaridade com os livros, a fonte do conhecimento.  

 A ousadia de Daniel – Leia Daniel 1:8-9 em sua Bíblia e veja como um adolescente chegando na condição 

de escravo faz um pedido inusitado. Segundo aprendizado: Antes de pedir algo ao seu chefe, seu professor, seu 

líder, seu diretor, seu novo patrão, ore por compreensão e misericórdia da parte deles. 

 A firmeza inabalável e o foco na sua saúde: Daniel decidiu não se contaminar com a comida proibida e 

muito menos com as bebidas. Daniel é um exemplo claro e distinto do adolescente que coloca DEUS em primeiro 

lugar na sua vida. Sua postura com relação a comer a comida certa e tomar a bebida certa, se alimentar de forma 

adequada, ultrapassa os séculos e chega até nós hoje. Quantos adolescentes de DEUS abandonaram os caminhos 

do SENHOR só por conta dos prazeres de comida e bebida não recomendada pelo SENHOR! Sempre que 

pensamos em alguém sarado e saudável na Palavra de DEUS, Daniel sempre tem seu nome gravado em nossa 

mente. 

 Daniel tinha amigos. Hoje é seu dia de ler sua Bíblia. Abra em Daniel 1:6 e 3:16-17. Terceiro aprendizado: 

Adolescentes de DEUS também tem amigos. Os péssimos amigos serão sempre uma influência negativa na vida 

de qualquer adolescente. Um amigo do mal, do inimigo fará tudo o que for possível para te tirar dos caminhos do 

SENHOR e você será alertado pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS se esse seu candidato a amigo é ou não 

adequado para você. Está nas mãos de cada adolescente escolher seus amigos e logicamente colher os bons ou 

maus frutos de sua escolha. 

 Daniel desvenda o sonho de Nabucodonosor.  Leia Daniel 8:34 – O testemunho de uma vida íntegra não 

tem preço. Você adolescente de DEUS pode ser esse Daniel moderno. 

 Permanecendo no poder – Leia Daniel 6:1-3 – Daniel como um exemplo de integridade, de uma vida 

dedicada a oração, fidelidade aos patrões, foi permanecendo nos altos cargos dos governantes da época. A vida 

devocional de Daniel tinha três momentos – Daniel 6:10 –Quarto aprendizado: Quantas vezes por dia você lembra 

de seu DEUS? ELE existe na sua vida? ELE faz parte de seu dia a dia ou você só se encontra com DEUS quando 

vai à igreja? 

  

 Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Setembro 

Ensinando a Dar 

 Todos deram do que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza, 

deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12:44 

 O capítulo 12 de Marcos nos ensina muita coisa para nosso crescimento espiritual. 

Jesus atuando no dia a dia das pessoas, nos seus dramas, nas suas angústias e nos seus 

problemas, nos ensinam muito e fico maravilhado que tanto Mateus quanto Marcos, 

Lucas e João, foram inspirados por Deus para nos trazer estas mensagens. 

 Fiquei surpreso ao ler Marcos 12:41-43 e vi que Jesus observava a maneira como 

o povo lançava ali o dinheiro destinado aos dízimos e ofertas. “Muitos ricos depositavam 

grandes quantias. “Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou duas pequenas moedas 

correspondente a um quadrante. Chamando os discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade, 

em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gazofiláceo mais do que todos os 

ofertantes.” 

 Sempre li essa passagem, mas nunca tinha prestado atenção no fim do nosso verso 

de hoje e confesso que nunca em toda a minha vida pensei em dar todo o meu sustento e 

de minha família para financiar o reino de Deus aqui na Terra. No entanto foi exatamente 

isso que Jesus falou que ela fez e desta feita essa viúva pobre vem te ensinar, prezado 

adolescente, a não amar o dinheiro e confiar plenamente que Deus poderá suprir todas as 

suas necessidades. 

 Uma outra lição que você adolescente precisa aprender é que mesmo que nosso 

ganho material nesta Terra seja pequeno, nosso grande Deus espera fidelidade nos 

dízimos e nas ofertas. Você com certeza já ouviu a máxima de Jesus Cristo que nos diz: 

“Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito” e, portanto, se você não aprender a 

virtude da fidelidade quando você ganhar mesada ou o troco que eles te pagarem no 

estágio, nunca será fiel quando for um profissional bem-sucedido. 

 O que Jesus nos ensina sobre esse incidente com a viúva pobre e os ricos é que 

Ele não estava contabilizando os valores que efetivamente entraram nos cofres do 

tabernáculo. Jesus não estava ali para saber de valores e sim para te ensinar sobre a 

importância de ser fiel nas mínimas coisas. Conseguiu aprender a mensagem de Jesus? 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 10 

 

Dois de Setembro 

Alertas contra os enganos 

 Disse-lhes Jesus: Cuidai para que ninguém vos engane. 

Marcos 13:5 

 Se existe algo de fantástico no cristianismo é que Jesus sempre foi muito claro em sua 

mensagem e bastar ver a forma como Ele ensina. Sempre preocupado em como Seus filhos 

iriam reagir aos Seus ensinamentos e sempre nos alertando contra os ensinos errados. 

 Você que já é um adolescente do Senhor, tem ao seu lado diariamente a Palavra de 

Deus para lhe guiar e orientar nos caminhos da Verdade que é Jesus. Quando Jesus te 

recomenda a ter cuidado com os enganos é por uma razão muito simples: muitos líderes de 

igrejas fazem de tudo para que suas ovelhas não tenham acesso à Bíblia, pois eles sabem que 

no dia que suas ovelhas abrirem a Bíblia, estudarem de verdade e compararem com o que eles 

pregam em suas igrejas, com certeza essas ovelhas irão abandonar seu rebanho e logicamente 

ele perderá sua sobrevivência. 

 Jesus tinha e tem muitíssima razão em nos alertar sobre enganos, pois apesar da Bíblia 

ser uma só, existem,  segundo ouvi dentro de minha própria igreja adventista com base em 

informações oficiais da Internet, aproximadamente oitenta e nove mil igrejas diferentes no 

mundo. 

 Adolescentes cristãos não precisam ficar reféns de pastores que não querem que seus 

membros estudem a Bíblia. Você pode e deve ler e questionar o que se prega, pois existe 

muito engano na maioria das igrejas e por trás deste engano, existe sempre o medo da ovelha 

ir embora e levar o salário do pastor junto, pois o dízimo não entrará mais nesta igreja. 

 O padre Marinho Lutero se libertou das tradições do catolicismo quando teve acesso 

a Bíblia e Deus usou esse padre para criar e liderar a maior reforma protestante da história do 

planeta Terra. 

 Você que é adolescentes não precisa e não deve ficar refém de pastores e líderes que 

não lhe permitem abrir a Bíblia ou aceitar as alegações de que você não é um ungido do 

Senhor e, portanto, não tem o conhecimento suficiente para entender. A Palavra de Deus está 

à sua disposição e nela você encontrará a Verdade. Não se deixe enganar. 
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Três de Setembro 

Um privilégio para adolescentes 

 Mas primeiro o evangelho dever ser pregado a todas as 

nações. Marcos 13:10 

 Depois de nos alertar contas as pessoas que querem te enganar, Jesus passa a 

profetizar e alertar seus discípulos sobre os sinais que antecederiam Sua volta. Abra agora 

sua Bíblia em Marcos treze a partir do verso cinco e você irá rever ou ver pela primeira vez 

em sua vida sobre esses sinais. 

 Jesus fala de mentirosos que iriam se passar por Ele, de guerras e rumores de guerras, 

de inúmeros cristãos que seriam entregues aos tribunais e seriam acoitados, seriam entregues 

aos governantes deste mundo e desta forma o evangelho verdadeiro iria chegar até a elite que 

domina o poder. 

 Mas aí entra Jesus novamente falando de algo importante que é a pregação do 

evangelho a todas as nações e este é um privilégio e oportunidade que Deus dá a todos e isso 

inclui você. 

 Existem muitas formas de levar o evangelho, as boas novas da salvação em Cristo 

Jesus para as pessoas. A primeira e melhor delas, a mais convincente é você viver o que você 

acredita. Viver diariamente com Jesus, com Sua Palavra, tendo nos seus lábios hinos de 

louvor ao seu grande Líder e Salvador será sua marca registrada e automaticamente as pessoas 

saberão que você é diferente e a postura ao lado de Cristo é a melhor forma de pregar o 

evangelho. 

 Agora você poderá cantar, falar, telefonar, entregar folhetos, disseminar mensagens 

via Facebook, levar alimentos, falar de Deus em asilos, orfanatos, enviar e-mail, distribuir 

DVD´s, divulgar os programas de sua igreja na televisão e na mídia. Você pode testemunhar 

dentro do ônibus que te levará para o cursinho, estágio ou mesmo sua faculdade, você poderá 

fechar seus olhos e orar ao longo do dia. Tem realmente muita coisa a ser feita por todos os 

adolescentes que quiserem espalhar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. 

 Mais e mais adolescentes estão tomando posição ao lado de Cristo e as suas verdades 

e se você ainda não fez nada para divulgar esta mensagem, chegou a sua vez. O ide é para 

você. Não se contente em ficar parado. Junte os amigos e testemunhe. 
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Quatro de Setembro 

Perseverar é escolha sua 

 Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas 

aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13 

 Jesus Cristo trouxe uma mensagem de amor a toda a humanidade perdida no 

mundo de pecado e Ele sempre deixou claro a você adolescente que abre sua Bíblia e que 

acompanha as boas novas da salvação, que escolher ficar do lado Dele implica em 

consequências.  

 Toda escolha gera consequências e, aqui, ao ler o verso de hoje, você deve ter se 

assustado com a possibilidade real de ser odiado por muitas pessoas simplesmente porque 

você aceitou a Jesus e Seu estilo de vida como modelos para sua vida. 

 Você com certeza deve estar se perguntando por que logo você que não faz mal a 

ninguém vai ser odiado? Basta relembrar suas últimas missões em prol de seu próximo e 

lembrar que você distribuiu folhetos, levou quilos de comida para o mutirão de natal, 

ajudou a construir uma casa para uma pessoa carente. Se faço tantas coisas boas por que 

serei odiado? 

 Por que ser odiado se posso e lidero os adolescentes de minha igreja, canto no 

coral, participo na classe de estudos da Bíblia e nunca tive a menor intenção de fazer mal 

ao meu próximo. O que fazer agora, pois não tenho a menor intenção de ser odiado por 

ninguém? 

 Entenda que Jesus ainda está falando do tempo do fim, no auge dos 

acontecimentos que antecederão a Sua segunda vinda a esta terra e neste exato tempo só 

existirão duas classes de pessoas neste mundo sob o ponto de vista espiritual: os que 

amam a Deus, os que servem ao Senhor, que guardam os seus mandamentos e os que 

servem a Satanás. 

 O ódio é uma marca de caráter de nosso arqui-inimigo e de seus seguidores e você 

adolescente cristão tem o privilégio de viver ao lado de Jesus diariamente e se você 

conseguir passar pelas provas finais que antecedem a volta de Jesus e ser alvo do ódio de 

Satanás, então agradeça a Deus, pois você está com a sua salvação garantida. 
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Cinco de Setembro 

Sobreaviso 

 Estai, pois de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. 

Marcos 13:23 

 Jesus dá aos seus discípulos sinais e dicas importantes sobre como seria Sua volta, 

como eles deveriam se posicionar e as atitudes a tomar. 

 Prezado adolescente, pegue sua Bíblia e leia Marcos 13:14 até o verso 22 e lá Jesus 

fala que não era para ninguém voltar para trás, Ele nos ensinou a orar para que nossa fuga 

não fosse no inverno, Ele falou de uma aflição terrível, que os dias de prova seriam 

abreviados, dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos sinais e prodígios e do engano dos 

escolhidos. 

 Depois de dar tantas dicas, Jesus usa a palavra “sobreaviso’ em Marcos 13:23 e 

novamente usa a mesma palavra no verso 33 e ainda reforça tudo com vigiais e orai. 

 Trabalhei duramente cinco curtos meses como contador de uma pequena 

multinacional canadense de petróleo e cabia a mim fazer a folha de pagamento de oito 

funcionários que trabalhavam embarcados nas plataformas da Petrobrás. O esquema de 

trabalho deles é bem simples: eles têm que trabalhar e morar na plataforma por quinze dias 

corridos. Durante esses quinze dias qualquer hora pode ser hora de trabalho. Basta a empresa 

mandar, você fica ali de prontidão para atender a demanda. 

 No meu tempo de multinacional, o trabalhador que trabalhava embarcado tem um 

adicional de sobreaviso no contracheque que por sinal é muito interessante. Esse adicional, 

no entanto, te deixa preso à empresa de dia e de noite. Basta ligarem para o funcionário e ele 

para tudo o que estiver fazendo e se desloca diretamente para o seu ambiente de trabalho. 

 Vocês adolescentes de Deus que escolheram buscar ao Senhor diariamente viram hoje 

claramente na Bíblia os sinais que Jesus nos deixou de sobreaviso. 

 Quando Jesus estiver voltando, os sinais e as profecias se concretizando, nenhuma 

pessoa no mundo poderá dizer que não sabia, pois o evangelho irá chegar a todo o mundo e 

principalmente quem estiver estudando a Palavra de Deus também saberá. Somente quem 

despreza os avisos de Deus serão pegos de sobreaviso. 
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Seis de Setembro 

Nossa maior certeza 

 Então verão o FILHO DO HOMEM vir nas nuvens com 

grande poder e glória. Marcos 13:26 

 Este lindo verso de hoje pronunciado nada mais nada menos do que por Jesus, o 

Filho Unigênito do Pai, o Emanuel, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz, torna-se nossa 

maior garantia que Ele virá a esta terra para buscar todos os adolescentes que forem fiéis. 

 Você adolescente que ama a Palavra de Deus pode agradecer diariamente por fazer 

parte do povo de Deus nesta terra. Você entendeu a promessa de que Jesus vai voltar e 

deve com certeza estar fazendo planos para uma vida eterna com a Trindade e seus irmãos 

em Cristo na Nova Jerusalém. 

 É realmente muito bom viver com esperança, mas é muito melhor viver com a 

certeza de Sua volta em nossa mente e nosso coração.  Imagine que milhões e milhões e 

quem sabe não dizer bilhões de pessoas não tem a menor ideia de como será seu futuro. 

 Ao contrário de tantos perdidos, você graças a Jesus Cristo, levanta diariamente, 

procura seu cantinho de oração, declara seu amor ao Rei dos reis e Senhor dos senhores 

e poder agradecer por alguns privilégios especiais. Entre eles você sabe o seu futuro, você 

tem certeza que Jesus vai voltar, sabe que seu destino é ser imortal, que você terá um 

lugar no reino que Jesus virá implantar nessa terra, sabe que nunca mais você terá uma 

doença, você nunca mais irá a velório de nenhum parente ou amigo, você sempre terá à 

sua disposição uma alimentação saudável, terá uma saúde invejável e nunca mais irá 

passar anos inteiros estudando para fazer prova do Enem e do vestibular. Nunca mais 

sofrimento, nunca mais dor, nunca mais visitas à dentistas e médicos. 

 Você consegue vislumbrar quantas bênçãos vem e virão para nossa vida pelo 

simples fato de acreditar nas palavras do próprio Jesus? Não são palavras de discípulos, 

são as palavras do Mestre. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. Por que Ele não 

cumpriria, se tudo o que Ele falou está se cumprindo segundo o que Ele disse? Acreditar 

em Jesus te traz muito mais do que esperança. Te traz a certeza de um futuro com Ele. 
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Sete de Setembro 

Ensinos Eternos 

 Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não 

passarão. Marcos 13:31 

 Bom dia adolescentes do Senhor.  Que bênção acordar, dar uma olhadinha para o 

lado e ver que sua Bíblia está aí do seu lado e você pode abri-la antes mesmo de olhar 

para o seu celular ou notebook. Nossa meditação de hoje está baseada neste verso 

fantástico escrito por Marcos, mas pronunciado nada mais, nada menos do que pelo seu 

líder Jesus Cristo. 

 Você bem moderno e bem conectado, sabe que a velocidade das informações é o 

principal responsável por te deixar totalmente desnorteado. Você que tem acesso as redes 

sociais, sabe muito bem que quando você posta algo em apenas alguns segundos alguém 

já curtiu e daqui há outros segundos alguém vai comentar. Dependendo do que você 

postar, curtir ou compartilhar, sua informação boa ou ruim ela vai se perder na rede em 

poucos minutos e daqui há uns dois dias nem você se lembrará de ter postado ou curtido 

algo nas redes sociais. 

 Este mundo moderno que eu e você vivemos vive nos empurrando para a internet, 

pois afinal de contas, lá tem muita coisa para nos chamar a atenção, e se você não aprender 

a gerenciar muito bem o seu tempo não vai lhe sobrar nem cinco minutos por dia para 

estudar, curtir e compartilhar as bênçãos da maravilhosa Palavra de Deus que nos foi 

deixada por uma gama de escritores inspirados pelo Espírito Santo de Deus. 

 As verdades faladas e vividas por Cristo são a base de Seu reino nesta terra e 

pertencer ao reino de Deus nos dá um privilégio de ver as coisas sob o prisma da 

eternidade. Enquanto seus amigos enxergam o hoje, você, com Jesus no seu dia a dia, 

mesmo ainda na adolescência, pode viver pela fé com a certeza de que os ensinamentos 

e a vida de Cristo são os melhores valores pelas quais vale a pena se apegar. 

 Te convido hoje a pegar sua melhor caneta, uma régua e começar a marcar na sua 

Bíblia os grandes ensinamentos deixados para você por Jesus. A Bíblia tem vários ensinos 

de outros personagens, mas te convido especialmente para marcar em vermelho tudo o 

que de mais precioso você aprendeu com Jesus. Você irá se surpreender, 
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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 Setembro 

Vigiar e Orar 

 Portanto, vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o 

Senhor da casa. Se à tarde, se à meia noite, se ao cantar do 

galo, se pela manhã. Marcos 13:35 

 Jesus nos deixa muitos recados curtos e diretos nos evangelhos, pois são eles que nos 

relatam toda a vida de nosso líder Jesus. Sempre que você adolescente quiser saber com 

certeza o que Jesus falou, quando Ele falou, para quem Ele falou, qual a história que Ele 

contou, você terá que buscar essas pérolas em Mateus, Marcos, Lucas e João. 

 Quando abri minha Bíblia para continuar mais um ano bíblico e dali extrair mais esta 

meditação, lembrei dos vinte e um anos que fui membro da liderança e diretor do Clube de 

Desbravadores em Botafogo no Rio de Janeiro e do Clube Cidade Sorriso em Curitiba. 

Sempre depois do jantar reservávamos um tempo em nossos acampamentos para curtirmos 

momentos bem relaxados juntos com os nossos desbravadores.  

 Depois que tudo silenciava, fazíamos um culto de boa noite e me lembro dos 

momentos em que juntos cantávamos, comentávamos algo sobre a maravilhosa Palavra de 

Deus e depois todos se dirigiam para suas barracas. Muitos desses desbravadores me 

esperavam passar para o último boa noite e ainda alguns pediam para fazer a última oração 

em suas barracas. 

 Depois que os desbravadores dormiam, tínhamos uma breve reunião de avaliação com 

toda a liderança e aí acertávamos os ponteiros, pedíamos desculpas pelas falhas de todos e 

depois fazíamos juntos a tradicional escala de ronda e por carinho comigo como diretor, 

minha diretoria quase sempre me deixava de folga e eu ia feliz da vida dormir muito 

sossegado. Como diretor quase nunca fiz ronda, mas às 6 horas da manhã, eu era acordado 

pela última ronda, eu lavava o rosto, apitava, as unidades se alinhavam, pois nossos dias de 

acampamento sempre começavam com culto de gratidão ao nosso Deus. 

 Nossa escala de ronda durava duas horas e esse era o tempo de vigiar. Ficavam os 

conselheiros e seus desbravadores mais experientes vigiando, andando com lanterna e 

pedindo silêncio para os bagunceiros. Jesus te deixa uma mensagem para hoje: vigie, ore, leia 

sua Bíblia, veja os sinais, se dedique mais ao reino de Deus e Me aguarde. 
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Nove de Setembro 

Seu melhor presente 

 Jesus, porém, disse: Deixa-a, por que a aborreceis? Ela 

praticou boa obra para comigo. Marcos 14:6 

 Quando o Espírito Santo de Deus me inspirou a escrever sobre as verdades da 

Palavra de Deus para adolescentes, eu tinha e ainda tenho um sonho -  fico imaginando 

você abrindo sua Bíblia e esta pequena meditação, você dobrando seus joelhos antes de 

abrir a Bíblia, você cantando louvores ao seu Criador e depois curtindo momentos 

maravilhosos na Sua presença. 

 Hoje é o seu dia de começara a ler Marcos 14 e ao ler fiquei impressionado de ver 

que uma mulher trabalhou trezentos longos dias para comprar, por trezentos denários, o 

perfume mais caro do mercado para demonstrar carinho pelo seu Salvador. Os trezentos 

denários na nossa moeda em reais e partindo do pressuposto que nosso salário mínimo é 

o denário da época, essa mulher investiu, guardou, poupou o equivalente a R$ 7.000,00 

reais ou USS 3.500,00 e depois comprou o perfume caríssimo e lavou os pés de Jesus 

com ele. 

 Vivemos num mundo extremamente materialista e se contarmos essa experiência 

num ambiente mundano de trabalho por exemplo, a reação da maioria das pessoas seria 

a mesma reação os discípulos. Só que a mulher não estava preocupada com a opinião das 

pessoas com relação ao seu relacionamento com Jesus. Ela não estava ali para ser 

aprovada por homens. Ela só queria agradar ao seu Senhor, que já havia perdoado os seus 

muitos pecados. 

 Um adolescente, uma adolescente, uma mulher, um homem perdoado 

integralmente por Jesus, passa a viver de forma tão leve, tão feliz, tão solto, que trezentos 

dias de salário não são nada comparado ao prazer de ungir seu Salvador e de poder olhar 

a vida sob o prisma da bênção divina do perdão. 

 O melhor presente que podemos dar à Jesus é o nosso coração ou seja uma mente, 

uma vida devotada a Ele e aos Seus ensinos e o melhor presente que Jesus nos deu foi a 

salvação, que é a maior bênção que podemos receber enquanto estivermos aqui na terra. 

Imagine-se por um momento salvo por toda a eternidade. Maravilhoso, não é? 
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Dez de Setembro 

Pobres sempre por perto 

 Sempre tereis os pobres convosco e quando quiserdes, podeis 

fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tendes. Marcos 14:9 

 Continuamos meditando na história do perfume caríssimo e da mulher perdoada e da 

reação de alguns discípulos de que o perfume poderia ter sido vendido e dado o dinheiro aos 

pobres. Jesus reage imediatamente e nos traz o verso de hoje. 

 O pecado trouxe diversos males a este mundo e entre eles está a ganância e a avareza 

de um lado e a pobreza e a preguiça do outro. Milhares de adolescentes africanos ou indianos, 

que hoje estão tendo contato pela primeira vez com o evangelho, irão dormir sem ter comido 

nada o dia inteiro. Segundo a ONU a grande maioria dos pobres do planeta tem que se virar 

com um dólar por dia ou seja dois reais e cinquenta centavos, para comer três refeições, tomar 

banho, se vestir e fazer sua higiene pessoal e não estou colocando moradia nessa conta, pois 

eles moram e vivem nas ruas. 

 Mesmo sabendo que os trezentos denários poderiam ajudar muitos pobres, Jesus nos 

brinda com o verso de hoje, que também não deixa de ser uma profecia, pois sempre vão 

existir pessoas pobres até que Jesus volte novamente e apague para sempre as mazelas de 

nossa vida de pecadores. 

 Você, que é um adolescente cristão e vive na contramão da história, pode adotar, a 

partir de hoje, uma estratégia para ajudar os pobres e a dica é bem simples: sempre que você 

ganhar uma roupa nova ou um sapato novo vá até o guarda roupa e doe algo que você mesmo 

gostando, tem a ousadia de ceder para uma pessoa menos favorecida. 

 O Senhor te garantiu e me garantiu que os pobres, os desafortunados, os carentes 

sempre estarão por perto e cabe à nós a nobre missão de tentar, de alguma forma, minorar o 

sofrimento deles nesta terra. 

 O Senhor também nos dê sabedoria para discernir os pobres reais, que realmente 

precisam de ajuda, dos fictícios que vivem de ajudas de governo, cujas mulheres estão sempre 

nas portas de igreja atrás de cestas básicas, enquanto os maridos estão em bares bebendo e 

fumando. Que o Senhor nos ajude a ajudar quem realmente é necessitado, pois preguiçosos 

existem aos montes e sempre buscando enganar seu próximo. 
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Onze de Setembro 

Nunca seja um Judas 

 Na verdade, o Filho do homem vai, como dele está escrito, 

mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do homem é 

traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Marcos 14:24 

 Um dos meus grandes objetivos pessoais para escrever diariamente uma meditação 

essencialmente bíblica para a tribo adolescente do Senhor Jesus é poder mostrar na Palavra 

de Deus os valores e princípios que devem nortear e solidificar o seu caráter adolescente. 

 Muito do que você é como adolescente hoje você deve ao seu pai e sua mãe, pois além 

da bagagem genética eles te ensinaram, te educaram e, em outras palavras, eles foram 

formando o seu caráter, ou seja, quem você é hoje. Você que convive com seus pais sabe com 

certeza mais do que absoluta que eles não são perfeitos e nesse contexto familiar de formação 

de seu caráter, entra a Palavra de Deus. Os ensinamentos inspirados e principalmente aqueles 

que saíram dos lábios de Jesus Cristo, você como adolescente cristão pode e deve incorporar 

ao seus hábitos e estilo de vida. 

 Jesus no verso de hoje está dizendo aos discípulos que Ele seria entregue aos líderes 

judeus e iria ser oferecido em sacrifício pela humanidade, mas Ele demonstrou claramente 

como foi difícil para Ele conviver com um traidor exatamente no meio dos seus discípulos 

que eram na prática seus amigos mais próximos. 

 Você adolescente vai crescer e é bom que saiba desde já que para as pessoas que não 

conhecem a Cristo, trair é algo extremamente normal neste mundo de pecado. Você vai ver 

maridos e mulheres traindo seus respectivos cônjuges, sócios de empresas também traindo 

para se beneficiar ou beneficiar a sua amante, e com certeza, mesmo na adolescência da vida, 

você vai ouvir falar de namorados que traíram suas namoradas e isso tudo na maior cara de 

pau. 

 Você que um dia aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, acabou de ver na Palavra 

de Deus o que o próprio Jesus acha sobre traição e traidores. Ele foi enfático em dizer que 

essas pessoas não mereciam ter nascido. Não incorpore a traição e seus múltiplos tentáculos 

ao seu nobre caráter cristão. Deus te abençoe nesse projeto. 
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Doze de Setembro 

A Santa Ceia 

 Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e abençoando-o partiu 

e lhes deu dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. Então tomou 

o cálice e dando graças, deu-o aos discípulos e todos beberam deles. 

Marcos 14:22 e 23. 

 Pouco antes de dar sua vida na cruz do Calvário, Jesus nos deixa um lindo presente que 

muito provavelmente você adolescente já teve a oportunidade de ver e com certeza de participar. 

 É muito importante entender algumas verdades sobre a Santa Ceia e a primeira verdade é 

que foi o próprio Jesus que a instituiu e mais ninguém. Pelo simples fato de ser instituída por 

alguém como Jesus, ela se torna santa, ou seja, separada com um propósito especial e tem por 

objetivo nos lembrar do sacrifício de amor que Jesus fez na cruz para nos salvar do pecado. 

 A segundas grande verdade é que tanto o pão que simboliza o corpo de Cristo, quanto o 

suco de uva que representa o sangue de Cristo, são apenas símbolos. Ninguém participa da Santa 

Ceia como se estivesse bebendo o próprio sangue de Jesus e mastigando o corpo de Cristo. Se 

isso acontecesse, Jesus morreria e ressuscitaria sempre que houvessem Santas Ceias em todas as 

igrejas do planeta. 

 A terceira verdade é que você adolescente deve ir à Santa Ceia com alegria e felicidade 

em sua mente e em seu coração, pois a Santa Ceia é a garantia de que seus pecados até o momento 

da cerimonia para trás estão PERDOADOS em nome do Senhor Jesus e isso é motivo de 

comemoração e alegria. Fico lembrando de quantas Santas Ceias eu fui e o ambiente mais parecia 

um funeral, tal o clima de tristeza que reinava no meio dos irmãos. A música sempre lenta, sempre 

muito antiga e tudo era feito para conseguir um clima muita tristeza. 

 Santa Ceia é para comemorarmos o que Cristo fez, faz e fará por nós a cada dia de nossas 

vidas. Santa Ceia é para nos reconciliarmos com Deus, é tempo de libertação e perdão dos 

pecados. Este ambiente de reconciliação, de alegria por ser novamente perdoado e poder sentir 

simbolicamente que Jesus continua dia a dia contigo. Faça sempre planos para ir à todas santas 

ceias. Jesus estará lá em símbolos te esperando. 
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Treze de Setembro 

Você já negou a Jesus? 

 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que hoje, esta 

noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Mateus 26:34 

 Jesus escolheu discípulos humanos, pecadores, falhos e como não podia ser diferente, 

com a natureza carnal, nascida e criada neste planeta de pecado e pecadores Eles também 

tinham suas imperfeiçoes de caráter assim como todos os adolescentes também tem. 

 Judas teve o mesmo tempo de convívio com Jesus que todos os discípulos e como ele 

nunca aceitou Jesus como seu Salvador e muito menos como seu Senhor, ele, ganancioso por 

dinheiro que era resolveu trair Jesus e ainda por cima ganhar um dinheiro em cima dessa 

traição. 

 Jesus agora continua falando com seus discípulos de detalhes de sua morte na cruz, 

sua ressurreição e, no verso 27 (você pode ler em sua Bíblia), que todos se escandalizariam. 

Pedro no verso 29 disse que ele, o todo poderoso pescador, em momento nenhum se 

escandalizaria e aí Jesus que conhece o fim antes do começo fala para ele o verso que você 

leu hoje no início da meditação. 

 Como adolescentes cristãos podem hoje em pleno século 21 negar o seu Salvador 

pessoal? Você como adolescente cristão já parou para imaginar que atitudes você toma no 

seu dia a dia que o levam a negar o seu Mestre e Senhor? O que realmente te afasta de Jesus? 

Seriam os mesmos motivos que levaram todos os discípulos a saírem de cena e se afastarem 

de Jesus? 

 O que te faz negar a Jesus, pode ser o mesmo grande e sério problema de Pedro, que 

se achava bom demais para negar a Jesus. Talvez neguemos ao nosso Líder quando passamos 

horas em nossas igrejas louvando e cantando músicas que o honrem, mas quando saímos do 

ambiente eclesiástico vamos correndo para o celular para ouvir as músicas que a serpente 

maligna teima em te fazer ouvir e o que é pior, você ainda curte tais músicas. Um adolescente 

cristão nega vergonhosamente ao seu Senhor quando em seu coração mostra claramente que 

ama mais o mundo que o seu Salvador. 

 Que tal orar agora pedindo uma nova vida com Cristo sem  negá-lO? 
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    Quatorze de Setembro 

    Sem tempo para Jesus 

 Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. E 

disse a Pedro: Simão tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma 

hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito 

na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14:37 e 38. 

 Tenha um lindo dia, prezado adolescente que acordou bem cedo e já foi buscar 

conforto na maravilhosa Palavra de Deus e mui especialmente no capítulo 14 de Marcos. 

 Depois de falar a Pedro que ele O negaria e depois de ouvir de todos os discípulos 

que nenhum deles iria negá-Lo, Jesus escolhe a dedo Pedro, Tiago e João para fazer o que 

nós cristãos chamamos de vigília. Jesus, por incrível que possa parecer, estava precisando 

também de um apoio humano e ninguém melhor que seus discípulos poderia lhe prestar esse 

favor.  

 Jesus foi orar e pedir ao Pai que se possível fosse passasse esse cálice de sofrimento 

para outro que não Ele. Jesus pediu então que os discípulos se assentassem perto dele. Notem 

adolescentes, que no verso 32, Jesus sequer pediu para seus discípulos orarem e sim para que 

ficassem perto dele. 

 Quando Jesus termina de orar, encontra seus três discípulos mais chegados dormindo 

e para variar, Ele se dirija a Pedro e o verso de hoje te mostra a dura realidade -  nem os 

discípulos mais próximos a Jesus fizeram sua parte na nobre missão de apoia-Lo. 

 Já parou para pensar, prezado adolescente, que talvez você um cristão moderno possa 

estar caminhando na mesma estrada dos três discípulos? Quando você prioriza cursinho, 

estágio, trabalho, internet e até as boas atividades de sua igreja, já parou para pensar quanto 

tempo você esteve com Jesus? Você não consegue passar uma hora com Jesus no seu dia, não 

porque não tenha tempo, mas simplesmente ainda não aprendeu a colocar as devidas 

prioridades no lugar certo e Jesus fica sempre para o fim do seu dia quando você lembra Dele, 

não é verdade? 

Dê a Jesus a primeira hora de seu dia após levantar mais cedo para se encontrar com 

ELE e você verá as bênçãos celestes sendo derramadas na sua vida. Feliz novo dia. 
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     Quinze de Setembro 

Seguir a Jesus de longe é muito fácil 

 Pedro seguia de longe até dentro do pátio do sumo 

sacerdote e estava assentado com os serventuários, 

aquentando-se no fogo. Marcos 14:54 

 Veja só adolescente que situação mais cômoda para Pedro nestes momentos finais da vida 

de Jesus nesta terra. Jesus tinha sido traído por Judas com um famoso beijo no rosto, vários 

homens o prenderam, alguém puxa da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus 

cura a orelha do servo, todos fogem e Jesus é levado à presença do sumo sacerdote e toda a 

liderança da igreja judaica da época. Neste exato momento Marcos consegue escrever que Pedro 

acabara de criar o jeito mais fácil para um adolescente cristão seguir a Jesus: acompanhando tudo 

de longe. 

 Seguir a Jesus de longe não implica em comprometimento e se você que é de Deus é 

comprometido com Jesus, sabe exatamente do que estou querendo falar. 

 Muitos adolescentes ditos cristãos parecem que estão só na igreja ou frequentam escolas 

de suas igrejas, única e exclusivamente por imposição paterna e a forma mais fácil deles 

mostrarem de que lado eles realmente estão é não se envolver com nada que venha a dizer respeito 

com a obra do Senhor nessa terra. 

 Muitos adolescentes cristãos que frequentam escolas do mundo, se vestem, comem, 

jogam, fumam, bebem e fazem de tudo para não parecer cristãos por pura vergonha de Jesus. 

Tudo é planejado, orquestrado para não se comprometer com Cristo. 

 Milhares de adolescentes cristãos estão apenas passando sua adolescência nas igrejas, 

mas ninguém os vê estudando suas lições bíblicas. Suas Bíblias não são mais lidas e muito menos 

estudadas. Carrega-las para a Igreja nem pensar nisso, mas eles pensam. Sair com a Bíblia debaixo 

do braço, se dirigir de ônibus para a igreja é algo inimaginável na mente de milhares de 

adolescentes ditos do Senhor Jesus. 

 Seguir a Jesus de longe é muito mais fácil. Ficar à beira do caminho fingindo ser de Jesus 

é muito mais cômodo. Ir à Igreja e fingir cantar as músicas de Deus, mas com o coração estar 

cantando as músicas do inimigo é muito confortável. Milhares de adolescentes cristãos estão 

literalmente perdidos dentro de suas casas e também nas suas igrejas. Mas a melhor notícia é que 

eles são minoria e você faz parte da grande maioria. 
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Dezesseis de Setembro 

Você é o Cristo? 

 Mas ele se calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe 

tornou a perguntar: És tu o Cristo, o filho do Deus bendito? 

Marcos 14:61 

 Muitos judeus que viram Jesus operar todos os milagres, incluindo talvez até a cura de 

alguns de seus familiares, se voltaram contra Ele quando Ele foi preso e passaram a mentir 

produzindo uma avalanche de testemunhos falsos. 

 No meio daquela chuva de mentiras e incoerências, o sumo sacerdote faz uma das mais 

importantes perguntas já feita a Jesus Cristo e você sabe qual foi a resposta? Abra sua Bíblia no 

versículo 62 e lá você encontrará: “Disse Jesus: Eu sou e vereis o Filho do homem assentado a 

direita do Todo Poderoso e vindo nas nuvens do céu”. 

 Além de não fugir da raia nessa hora tão crucial de sua vida nesta terra, Jesus assumiu 

sua natureza divina e ainda profetizou dizendo que viria uma segunda vez e desta forma o próprio 

Jesus é quem nos diz que Ele vai voltar.  

 Para você adolescente salvo pela graça maravilhosa de Jesus ficam algumas lições para o 

seu enriquecimento espiritual. A primeira lição a ser entendida é que Jesus assumiu quem Ele era 

e não teve medo das consequências. Hoje, na maioria dos países, é fácil ser cristão, mas quando 

o povo de Deus começar a ser perseguido novamente você e eu teremos que assumir a mesma 

postura que Jesus assumiu e dizer para quem quiser nos ouvir que nós somos cristãos e ponto 

final. 

 A segunda lição é que Ele prometeu voltar e essa esperança deve ser a grande motivação 

para toda a sua vida cristã nesta terra.  Se Jesus não voltasse, qual seria sua grande motivação para 

segui-Lo? Se você crescesse indo à sua igreja, noivasse, casasse, tivesse filhos, formasse seus 

filhos, envelhecesse e morressem sem a menor esperança de uma vida eterna com Jesus, será que 

sua vida cristã teria tanto significado? 

 Você adolescente precisa continuar sua carreira nesta terra confiando plenamente que a 

promessa feita por Jesus será cumprida no tempo de Deus. Como está na Bíblia, nem o Filho 

saberá quando volta, mas se você desanimar, se desviar deste caminho com certeza a volta de 

Jesus te pegará de surpresa e seu destino não será tão maravilhoso como você imagina que será. 

Ele prometeu. Ele vai cumpri. Simples assim. 
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Dezessete de Setembro 

Preferindo Barrabás 

 Querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes 

Barrabás. Tendo mandado acoitar Jesus, entregou-o para ser 

crucificado. Marcos 15:15 

 Um dos melhores presentes que recebemos do nosso Deus Todo Poderoso é a nossa 

liberdade de escolha. Até pouco tempo atrás você, que hoje é adolescente, era uma criança e 

todos nós sabemos que as vontades das crianças são praticamente satisfeitas ou não 

dependendo da vontade suprema dos seus pais. 

 Muitos pais por não se prepararem para a adolescência dos seus filhos, acabam 

achando que todo e qualquer questionamento ou uma simples opinião diferente que você 

tenha deles acaba sendo vista como ato de rebeldia. A grande verdade é que o mundo se abre 

para você quando você chega na adolescência e é normal que você aprenda a pensar e ter 

visões diferentes de seus pais. Isso é salutar desde que você não fique sempre discordando de 

qualquer coisa que seus pais falem, só pelo prazer de discordar. Aí passa a ser uma 

implicância de sua parte e brigar com pais sempre tem os vitoriosos certos e nunca é você. 

 Provocar seus pais por qualquer motivo acaba sendo uma quebra frontal do quinto 

mandamento e como adolescente de Deus, viver deliberadamente no ambiente do pecado vai 

te levar a se afastar mais de Deus e, por conseguinte, das duas pessoas que mais te amam 

nesta vida. 

 Toda a nação judaica, os pais, as mães e todos os adolescentes do tempo de Jesus 

acabaram fazendo a pior escolha de sua vida, pois preferiram soltar da cadeia um assassino 

do que libertar Jesus. Trocar Jesus por um bandido com certeza foi uma péssima escolha. 

Toda uma nação tendo o privilégio que eles tiveram de conviver com Jesus, tendo visto cada 

milagre e ainda assim preferiram o assassino com o risco desse mesmo criminoso vir a tirar 

a vida de qualquer um deles. 

 Este capítulo final da crucifixão de Jesus te mostra, adolescente, que suas escolhas 

sábias ou ruins irão influenciar sua vida presente e futura. É bom lembrar que foi nosso 

próprio Líder que te ensinou: Tudo o que homem semear, ele colherá. Quem escolher outro 

salvador que não Jesus, irá colher sérios dissabores hoje e no futuro. 
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Dezoito de Setembro 

Obrigado a carregar a Cruz 

 Obrigaram a certo Simão, cireneu, pai de Alexandre e de 

Rufo, o que por ali passava vindo do campo, a que carregasse 

a cruz. Marcos 15:21 

 Abra sua Bíblia nos versos 17 até o 20 deste mesmo capítulo 15 de Marcos e você 

adolescente que não passou por nenhum tipo de sofrimento igual ao de Jesus, irá concordar 

comigo que era humanamente impossível que Jesus, naquele momento, conseguisse carregar sua 

cruz. 

 A história bíblica relatada em Marcos fala de um homem que tinha vindo do campo para 

Jerusalém, era pai de dois filhos e de repente do nada alguém o para e o obriga a carregar a cruz 

de Jesus. Se existe algo que não gostamos na adolescência, na juventude ou em qualquer fase de 

nossa vida é fazer as coisas de forma obrigatória. Ninguém em sã consciência gosta de ser forçado 

a trabalhar, estudar, comer, dirigir ou qualquer outra coisa contra sua vontade. 

 Fico pensando que Simão foi um dos grandes privilegiados da história do cristianismo, 

pois mesmo tendo sido obrigado a fazer o que não queria, talvez ele nunca teria tido a 

oportunidade de saber de quem era aquela cruz. Foi Simão que mesmo sem querer aliviou o fardo 

que Jesus teria que levar na pior hora de sua vida nesta terra.  Foi Simão que caminhou para a 

cruz com Cristo. Foi ele que acompanhou Jesus nos seus últimos momentos de vida nesta terra 

antes de se oferecer na cruz do Calvário. 

 Já estive em várias classes de adolescentes de várias igrejas, fui a vários congressos, 

acampamentos e tenho visto que muitos adolescentes cristãos estão servindo a Deus de forma 

voluntária. Por outro lado, talvez sua vida ao lado de Deus até hoje tenha sido de forma obrigada 

e seus pais tem te forçado a permanecer fiel e nada disso tem lhe agradado. Se isso é real na sua 

vida, com certeza sua amizade com Jesus, seu relacionamento com Ele tem deixado a desejar e 

somente quando você o amar e entender o que Seu amor pode fazer por você, essa obrigação de 

servi-Lo deixará de existir. Você irá servi-Lo e amá-Lo por prazer e as bênçãos virão 

naturalmente. 

 Não sabemos qual foi o impacto que acarretou na vida de Simão e seus filhos o ato de 

carregar a cruz, mas você sabe como é bom servir ao seu Jesus. Feliz dia.  
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Dezenove de Setembro 

Eloi, Eloi, Lema Sabactani? 

 E a hora nona, exclamou Jesus com alta voz: Eloi, Eloi, 

Lema, Sabactani. Que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que 

me desamparaste? Marcos 15:34. 

 Estas foram, segundo o evangelho de Marcos, as últimas palavras de Jesus antes de 

dar o último brado e morrer. Se existiu um momento em que Jesus pensou que pudesse ter 

sido abandonado por Deus foi na hora de sua morte. Ninguém gosta de se sentir desamparado! 

 Milhões de adolescentes hoje vivem literalmente como refugiados em locais imundos, 

sujos, nojentos, fétidos sem a menor das menores condições de higiene porque foram 

atingidos por acidentes naturais, como tsunamis, furacões ou mesmo os piores terremotos. 

 Não tenho a menor ideia e talvez você adolescente também não saiba o que é perder, 

em questão se segundos, toda a sua família, sua casa, seus pertences pessoais, e do nada se 

ver pobre, órfão e para piorar, se sentir totalmente desamparado. Não saber para onde ir, não 

ter como provar quem você é, pois seus documentos foram perdidos, não saber se pode confiar 

nas pessoas que dizem que vão te dar uma refeição, mas poderão lhe fazer um grande mal, é 

a realidade de milhões de adolescentes diariamente. 

 Conseguiu ver de forma bem clara como você é privilegiado por ter um pai e uma 

mãe que se preocupa com você? Consegue agradecer por ter comida diariamente na sua mesa? 

Consegue curtir sua cama como um dos melhores presentes que você já ganhou?  

 Enquanto Jesus viveu na terra, com certeza José e Maria, seus pais terrestres, foram 

seu lastro, pois Jesus morou com eles até começar Seu ministério com os discípulos. Depois 

Deus providenciou que homens e mulheres desse mundo cuidassem de Jesus enquanto Ele 

cumpria Sua missão. Depois de chegar perto da cruz e com quase todos fugindo ou se 

esquivando de se posicionar ao seu lado, só restou a Jesus perguntar para o Pai se ELE 

também o teria abandonado. 

 Você, prezado adolescente, pode viver com a certeza que Deus nunca vai te 

abandonar. Não é maravilhosa essa notícia para sua vida? Quão bom confiar no Senhor? 
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Vinte de Setembro 

Cessaram os sacrifícios 

 O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. 

Marcos 15:38 

 Uma das grandes e maravilhosas bênçãos que recaem sobre os adolescentes cristãos é o 

privilégio de vocês terem nascido em lares onde se estuda a Palavra de Deus, onde seus pais se 

empenham e se empenharão em fornecer não somente o alimento físico, mas também o alimento 

espiritual. 

 Foi de Deus toda essa ideia de igreja. O próprio Deus pediu para Moisés construir uma 

tenda que seria o símbolo de Sua presença no meio de seu povo, e se você leu os livros de Moisés, 

você viu a riqueza de detalhes na construção. Deus mesmo providenciou as bênçãos materiais que 

o povo precisava ter para poderem doar para Sua casa. 

 No sistema também criado por Deus para lembrar nossos antepassados sobre a 

maravilhosa história da redenção, existia um cordeiro que seria sacrificado pelos pecados do povo, 

existia um templo, existia um lugar santo e um lugar santíssimo, onde somente o principal dos 

sacerdotes entrava uma vez por ano para servir de intercessor humano diante de Deus. Deus se 

manifestava neste ambiente santíssimo perdoando Seu povo; existia também um véu que separava 

o lugar santo do lugar santíssimo. 

 Todo esse ritual diário e também a intercessão anual foi feito religiosamente pelo povo 

israelita ao longo de centenas de anos e tinha um objetivo supremo e único que consistia em 

apontar para Jesus como Salvador que um dia viria resgatar Seu povo de seus pecados. Ele viria 

e iria ser o cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. 

 Quando Jesus morreu, Deus mandou um anjo diretamente do Seu trono de graça para 

rasgar o véu entre os ambientes da tenda sagrada, agora deveria cessar todos os sacrifícios de 

animais, pois o Cordeiro de Deus já havia cumprido seu papel e não seria mais requerido matar 

animais e sim bastava aceitar o sacrifício que Jesus Cristo tinha feito pela humanidade. 

 Imagine você adolescente do Senhor que nunca mais nenhum israelita precisou ver seus 

animais sendo degolados e mortos. Não mais sangue de touros, bodes, carneiros e ovelhas. O 

sangue de Jesus foi suficiente para acabar com o ritual anterior. 
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Vinte e Um de Setembro 

Reconhecendo a Divindade 

 E quando o centurião que estava em frente dele, ouviu o 

seu brado e viu como expirava, disse: Verdadeiramente este 

homem era Filho de Deus. Marcos 15:39 

 Estas palavras bem que poderiam ter sido pronunciadas por algum filho de Israel, 

afinal de contas eles eram o povo escolhido por Deus, mas quem as falou foi um centurião e 

muito provavelmente um romano. 

 Jesus passou sua curta vida de missão curando, pregando, ressuscitando pessoas, 

fazendo muitos milagres como a multiplicação de pães, a água que virou vinho e muitos 

outros. Mas apesar de tanta demonstração diário do poder de Deus na vida de Seu filho Jesus 

e depois de ter sido testemunhado por milhares de israelitas, não foi nenhum israelita que viu 

em Jesus o que este centurião viu. 

 Para aquele soldado especializado que participava ou comandava uma equipe de cem 

homens muito bem treinados pelos militares romanos, Jesus e somente Jesus era 

verdadeiramente o Filho de Deus. 

 Essa é a base de toda a fé cristã. Quem não acreditar que Jesus é o filho de Deus, que 

Ele é Deus conosco em forma humana, quem não acreditar que Deus Pai enviou Seu Filho a 

esta terra para nos salvar e nos redimir do pecado, quem não acreditar que existe uma 

Trindade composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não pode ser considerado 

um cristão. Estão apenas brincando de ir a qualquer igreja. 

 Fico extremamente feliz que você, ainda na sua adolescência, tem a mesma certeza, 

a mesma convicção, a mesma fé manifestada pelo centurião romano. Apenas imagine por um 

momento que bilhões de adolescentes que adoram animais, sol, lua, estrelas, ainda não 

tiveram o privilégio que você teve de conhecer Jesus Cristo como o verdadeiro, o legítimo, o 

autêntico FILHO DE DEUS. 

 Você pode agradecer agora ao seu Deus, pelo privilégio que Ele lhe concedeu de 

conhecer a Seu filho e por isso você é um adolescente abençoado, separado, escolhido por 

Deus para glorificar com a sua vida, a beleza da salvação que há em Cristo Jesus. Maravilhosa 

graça que salvou você do pecado, da justiça e do juízo divinos. Amém. 
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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 Setembro 

Duas Marias e uma Salomé 

 Algumas mulheres estavam olhando de longe. Entre elas 

estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor e de 

José e Salomé. Marcos 15:40 

 Durante toda a caminhada de Jesus nessa terra, começando pelo período que saiu de 

casa para cumprir Sua missão de pregar a salvação dos pecados, a Palavra de Deus fala dos 

discípulos e apesar de um deles ter traído o Mestre, todos, sem exceção, abandonaram 

negócios, pescaria, emprego público e demais atividades para aceitar o desafio de serem 

pescadores de homens. Jesus os honrará na eternidade, pois os fundamentos da Nova 

Jerusalém levam o nome dos doze discípulos. 

 Estamos acabando de meditar no evangelho segundo Marcos e em Marcos 15:40 me 

deparei com o discípulo que teve a sensibilidade de deixar registrado sobre três mulheres que 

estavam lá presenciando as últimas cenas na vida de Jesus. Apesar de estarem acompanhando 

de longe, elas estavam lá e isso foi importante o suficiente para Marcos notar a presença delas. 

 Em Marcos 16:1, a Bíblia nos diz que essas três mulheres foram comprar aromas para 

derramar no corpo de Jesus logo depois do sábado. Elas mesmas foram ao sepulcro no 

domingo e ouviram da boca de um anjo que Jesus não estava ali, pois já havia ressuscitado. 

Coube a elas o privilégio de contar sobre a ressureição de Cristo aos discípulos. No mesmo 

capítulo 16, Marcos relata que Jesus aparece primeiro à Maria Madalena e este acontecimento 

importantíssimo para a sua salvação foi presenciado por mulheres. 

 Essas mulheres no lugar certo e na hora certa nos ensinam algumas lições: a primeira 

delas com certeza é a FÉ, pois elas todas acreditavam em cada palavra que Jesus falou ao 

longo de Seu ministério. A segunda grande lição é a FIDELIDADE. Elas permaneceram 

fieis e o lado de Cristo até o dia de Sua morte. No mundo moderno, nos separamos de Jesus 

por qualquer motivo e a todo momento. Elas permaneceram fieis e foram também as primeiras 

pessoas a divulgarem a mais fantástica notícia que a humanidade poderia ouvir: Jesus venceu 

a morte e ressuscitou. O grande trunfo de Satanás tinha sido derrotado pelo Criador de nossas 

vidas. Jesus ressuscitou e hoje vive para interceder por você adolescente junto ao Pai. Alegre-

se, seu Líder está vivo. 
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Vinte e Três de Setembro 

Fidelidade 

 Quem é fiel no pouco também é fiel no muito e quem é 

injusto no pouco, também é injusto no muito. Marcos 16:10 

 Logo depois que Jesus Cristo conta a parábola do administrador infiel, Ele começa 

a ensinar princípios de vida e orientações importantíssimas que serão fundamentais para 

a sua vida adolescente e sua vida futura. 

 O mundo precisa desesperadamente de pessoas fiéis, pois adolescentes fiéis viram 

jovens, adultos e homens e mulheres fiéis. Esse tipo de adolescente com essa virtude no 

caráter vai fazer a diferença em sua casa, em sua igreja, em seu trabalho, nos seus futuros 

negócios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e onde mais o mundo vier a precisar 

deles. 

 Jesus Cristo, porém, nos ensina dizendo que fidelidade começa com as pequenas 

coisas e não com as grandes. Isso quer dizer que quando você receber sua bolsa estágio, 

seu salário ou sua mesada, o que na verdade é bem pouco dinheiro, você como adolescente 

cristão tem o dever, a obrigação, mas acima de tudo tem o privilégio de demonstrar sua 

fidelidade devolvendo para Deus o que Lhe pertence, que são os dízimos e sua oferta 

voluntária. 

 Você pode questionar que ganha tão pouco e por que tenho que ajudar a Deus que 

é tão rico? O problema não está em ganhar pouco ou muito. Não se trata de ajudar a Deus, 

pois Ele é soberano e não precisa de seu dinheiro. O que está em questão é FIDELIDADE. 

Se você adolescente ficar com o que não lhe pertence, além de infiel, você é ladrão, pois 

somente ladrões vivem e convivem até muito bem com algo que não lhes pertencem. 

Fidelidade tem tudo a ver com sua palavra, sua honestidade, seu caráter, seu estilo 

de vida, com cristianismo genuíno, com não colar na escola e nem no cursinho, com não 

mentir, não ficar, tem a ver com sinceridade no trato com a(o) namorada(o) que pode virar 

a (o) noiva (o) ou a esposa(o) de sua vida. 

Que tipo de homem ou mulher você quer ser no futuro? Fidelidade faz parte de 

seu caráter? Vai ficar com o que não lhe pertence mesmo sendo pouco? Pense nisso. 
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Vinte e Quatro de Setembro 

Pais Abençoados 

 Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão 

em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.  Lucas 1:6 

 Sempre fico feliz em poder escrever para adolescentes sejam eles cristãos ou não. 

Quando termino minhas considerações de um determinado livro da Bíblia fico 

especialmente grato a Deus por terminar mais uma missão e desafiado a escrever mais, 

pois vejo mais um livro da Bíblia me esperando. O livro de Lucas tem vinte e quatro 

capítulos e eu não tenho a menor ideia de quantas meditações o Espírito Santo de Deus 

vai me motivar e inspirar para escrever e assim trazer uma mensagem ao seu coração 

adolescente. 

 Comecei a ler de novo o evangelho de Lucas e não pude deixar de ver o que o 

autor escreveu sobre Zacarias e Isabel. O verso de hoje te mostra duas virtudes fantásticas 

que você adolescente não vê em qualquer casal. Zacarias e Isabel eram justos perante 

Deus e andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor  

 Prezado adolescente, estamos vivendo no ano de 2015 e nunca a humanidade 

precisou tanto de pais que tenham essas virtudes incorporadas ao seu caráter como hoje. 

No mundo em que eu e você vivemos, a ordem mundial é consumir e neste afã de 

consumir cada vez mais, as mães não querem de maneira nenhuma abrir mão de trabalhar, 

mesmo sem precisar do dinheiro de seu trabalho, pois ambos precisam ter mais e mais 

coisas que muito provavelmente irão comprar, mas nunca irão usar. 

 Neste contexto de trabalho e vida moderna sabe o que sobrou para os filhos? Sim 

você sabe, pois talvez seus pais tenham te colocado numa creche logo aos quatro ou cinco 

meses de vida e você já conhece bem essa vida. Não sei se este foi o seu caso, mas muitos 

pais nunca irão trocar fralda durante a semana de seus filhos, pois a criança passa de nove 

a dez horas na creche e geralmente chega dormindo em casa para alegria dos pais que 

preferem internet ou televisão a cabo que brincar com o bebê. 

 Que diferença entre essa geração moderna de pais que não conhecem a Deus para 

Zacarias e Isabel?  Nada como ter bons exemplos para serem seguidos? Concorda? 
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Vinte e Cinco de Setembro 

Batizado desde o ventre 

 Pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem 

bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua 

mãe.  Lucas 1:15 e 16 

 Deus tem vários planos para a vida de cada um de seus filhos e para João Batista você 

acha que seria diferente? Pelas palavras do anjo, podemos ver que João Batista não iria ser 

uma pessoa comum e pelo que você leu no verso de hoje, Ele seria grande diante do Senhor. 

 Para você que é adolescente e sonha em ser alguém esse é um bom início para o seu 

projeto de vida. Talvez você sonhe em ser um atleta, um engenheiro, um advogado, um 

contador, uma arquiteta, um estilista, um astronauta, um bombeiro, uma enfermeira e não 

existe nada de errado nesse tipo de sonho e de escolha, mas a pergunta que te faço hoje é: Já 

parou para pensar em ser grande diante do Senhor? Seu projeto de vida inclui Deus? Deus 

faz parte do seu projeto de vida? Você pretende viver diariamente testemunhando mesmo que 

sem palavras do amor de Deus? 

 Deus teve o carinho de escolher a dieta de João Batista e o vinho e a bebida forte 

estavam fora desse cardápio. É impressionante como cristãos muitas vezes têm hábitos de 

vida de muitos não cristãos. Muitas bebidas alcóolicas são consumidas por cristãos mesmo 

sabendo dos malefícios que as mesmas trazem para o seu corpo. Eles leem na Bíblia que seu 

corpo é o templo do Espírito Santo, mas quando chega a hora de relaxar ou mesmo de jantar 

muitos cristãos convictos bebem vinho, mesmo sabendo que o álcool, irá direto para a 

corrente sanguínea, cérebro e irá matar milhares de neurônios. 

 Deus sabe muito bem o que as pessoas devem beber e comer e se Deus nos diz que 

não é para consumir é porque não é o melhor e vai ser você um adolescente pecador e 

imperfeito que vai questionar o claro assim diz o Senhor? 

 Veja que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e para 

mim aqui está o diferencial da vida deste servo de Deus. Ele foi bebê, criança, juvenil, 

adolescente, jovem e um adulto cheio do Espírito Santo. João Batista cresceu na companhia 

do Espírito Santo e esse exemplo de vida serve para você também. Feliz dia. 
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Vinte e Seis de Setembro 

Um homem. Várias missões 

 E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Irá 

adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações 

dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e 

preparar ao Senhor um povo bem-disposto. Lucas 1:17 

 Começar o dia com Deus é um privilégio e poder formar este habito ainda em plena 

adolescência é melhor ainda. Realmente essa sua atitude de se fortalecer espiritualmente logo nas 

primeiras horas da manhã vai alicerçar e muito o seu caráter em Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo. 

 Quando Deus escolhe alguém para sua obra, Ele está torcendo para que o seu escolhido 

cumpra algumas missões que Ele previamente determinou e nem todos os homens e mulheres que 

Deus chamou cumpriram o que Ele lhe havia pedido. Com certeza o exemplo mais conhecido de 

alguém que não cumpriu o que Deus havia pedido foi Jonas. Ele fugiu, se escondeu no navio, foi 

engolido por um grande peixe, teve tempo de sobra para avaliar suas escolhas e dentro da barriga 

do peixe ele se arrepende e aceitou o chamado de Deus para cumprir a missão. 

 Leia o verso de hoje mais uma vez e você verá que o verbo “converter” aparece três vezes 

neste versículo e, portanto, a grande missão confiada a João Batista seria pregar para trazer o povo 

de Deus para os caminhos de Deus. Isso é conversão. Isso é abandonar o mundo e entrar no reino 

de Deus. 

 Muitos adolescentes cristãos de todas as denominações já devem ter perguntado para si 

mesmos qual é a sua missão e não podemos fugir à responsabilidade de cumprir a missão que nos 

foi dada pelo nosso Líder Jesus Cristo. Em Mateus 28:19 e 20, Jesus nos diz: “Portanto, ide e 

fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 

ensinando-vos a guardar todas a coisas que eu vos tenho ordenado. E certamente estarei convosco 

até a consumação dos séculos. 

 Existem muitas formas de cumprir essa missão, mas sempre que te for permitido fale 

sobre o que Jesus Cristo fez e faz em prol de sua salvação. Aproveite também para lançar 

esperança no coração das pessoas e fale que você como cristão acredita plenamente que Ele irá 

voltar e que é muito importante se preparar para tal. 
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Vinte e Sete de Setembro 

A Mãe de Jesus Cristo 

 Conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de 

Jesus. Lucas 1:31 

 Antes dessa declaração do anjo informando que Maria seria a mulher escolhida por 

Deus para era a mãe do Salvador da humanidade, no verso 30 o anjo diz: “Maria não temas, 

achaste graça diante de Deus”. 

 Maria foi uma mulher escolhida por Deus e com certeza Ele viu nela algumas virtudes 

que não encontrou em nenhuma outra mulher israelita daquele tempo. Falando especialmente 

para as meninas adolescentes, não é maravilhoso receber um chamado antecedido pelas 

palavras: Deus achou graça em você? Não seria maravilhoso você em plena adolescência 

saber que foi o objeto de carinho, da atenção e da escolha do próprio Deus? Que mulher teve 

esse chamado? Que mulher teve essa missão? Que mulher seria essa que carregaria Jesus 

Cristo por nove meses em seu útero? Que mulher aceitaria ter um filho sem sequer ter relações 

sexuais com seu marido? O que os outros não pensariam de uma mulher assim? 

 Maria foi única. Nenhuma mulher teve e terá a honra que Deus confiou 

exclusivamente a ela e ela poderia ter rejeitado a missão, pois Deus não nos obriga a fazer 

nada sem que nós aceitemos o chamado. Não faz parte do caráter de Deus nos impor Sua 

vontade e com certeza Maria poderia ter declinado. Mas você sabe qual foi a reação de Maria? 

Deixemos que ela mesmo te responda no verso 38: “Disse então Maria: sou a serva do Senhor. 

Cumpra-se em mim segundo a tua Palavra”. 

 Maria aceitou o desafio de gerar em seu útero o Filho do Deus Altíssimo. Em seu 

corpo Ele iria crescer e se desenvolver. Já parou para pensar que honra, que privilégio, que 

presente Deus deu à humanidade toda através dessa mulher?  É importante, porém lembrar 

que a sua escolha de se tornar a mãe de Jesus Cristo não a tornou igual a Ele. Não existe 

ninguém igual a Jesus Cristo. Ele é unigênito do Pai e isto quer dizer único no gênero. 

Ninguém foi, é ou será igual a Jesus. Ele é o Deus que se fez carne. Maria nasceu pecadora e 

morreu pecadora e biblicamente falando ela também estará esperando a ressurreição dos 

justos acontecer durante a segunda vinda de Cristo à essa terra para poder curtir toda a 

eternidade ao lado dos salvos e de seu filho Jesus Cristo. Vai ser uma cena maravilhosa o 

encontro de Maria com seu filho Jesus no céu. 
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Vinte e Oito de Setembro 

O DEUS do impossível 

 Pois para Deus nada é impossível. Lucas 1:37 

 Antes de Maria ter a ideia bem completa do que a aguardava, ela fez a pergunta 

ao anjo que qualquer adolescente faria diante de uma situação dessa natureza e pergunta 

foi: “Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem 

algum? Lucas 1:34 

 E o próprio anjo responde como seria esse mistério: “Descerá sobre ti o Espírito 

Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso o ente santo que há de 

ti nascer, será chamado Filho de Deus”. Lucas 1:35. Para convencer ainda mais que isso 

seria possível e real, o anjo diz a ela que sua prima Isabel iria ser mãe na velhice e se 

porventura Maria ainda ficasse na dúvida, o anjo declara para ela o nosso verso de hoje e 

acaba de uma vez com toda qualquer sombra de dúvida. 

 Será que foi fácil para Maria carregar um bebê no seu ventre, sendo virgem? Para 

quantos amigos e amigas ela não teve que contar a história do anjo? Que homem não foi 

José que aceitou casar com uma mulher mesmo sabendo que ela estava grávida? Muita 

coisa deve ter acontecido ao longo desses longos nove meses de espera, mas Maria tinha 

uma convicção inabalável que o anjo do Senhor plantara em seu coração e ela sabia mais 

do que ninguém nessa terra que para Deus nada é impossível. 

 Você adolescente tem alguma dúvida a respeito dos sonhos e projetos de Deus 

para sua vida? Existe alguma coisa para você que é totalmente impossível? Talvez estudar 

num internato cristão? Se formar em Medicina? Fazer intercâmbio no Canadá? Morar e 

estudar em Londres? Fazer o mestrado em engenharia na Bélgica? Já parou para pensar 

que o Deus em quem você acredita está muito disposto a realizar os seus sonhos se esta 

for a Sua vontade? Já colocou seus sonhos e planos nas mãos do Deus Todo Poderoso? 

Você tem a certeza absoluta que o Deus do impossível pode realmente todas as coisas? 

 O que para você adolescente é impossível, para Deus é muito fácil de resolver, 

pois se existe alguém especialista em impossibilidades, este Alguém é o seu Deus. Louve 

a Deus por isso e coloque-se inteiramente nas mãos Dele. 
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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 Setembro 

A melhor notícia já dada 

 Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo 

o Senhor. Lucas 2:11 

 Conheço pouquíssimos adolescentes que gostam realmente de ler e nos últimos 

congressos que participei nesse Brasil, tenho sempre levado um livro chamado: “O Poder 

do Adolescente que Ora” e para o adolescente tentar ganhar o dito cujo, tem que escrever 

uma redação de quinze linhas me convencendo que ele realmente precisa ou merece o 

presente. Você pensa que a grande maioria dos adolescentes escreve alguma redação? 

Claro que não. A grande maioria não gosta mesmo de ler e dessa forma alguns poucos 

privilegiados saem do evento com um excelente livro de presente. 

 A melhor notícia da história da humanidade foi dada por um anjo e olha que esse 

anjo esperou aproximadamente quatro mil anos para avisar os pastores de Belém que as 

profecias escritas no Velho Testamento estavam se cumprindo naquele exato momento e 

que Jesus Cristo, o Filho Unigênito do Deus eterno, estava assumindo sua forma humana 

e nascendo nessa terra. 

 Prezado adolescente, você já ouviu notícia melhor que o nascimento de Jesus? 

Existe para você algo melhor que saber que o tão esperado, anelado e amado Salvador 

nasceu? Quer notícia melhor do que saber que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo 

cumpriram cada palavra que prometeram no passado? Quer notícia melhor saber que 

Jesus Cristo veio viver entre os meros mortais seres humanos e que exatamente por esse 

motivo ele pode te entender, amar e salvar? 

 Jesus Cristo já nasceu no seu coração adolescente? Já nasceu na sua mente como 

o seu Salvador e Senhor? Jesus é uma realidade plena e abundante na sua vida? Se você 

disse sim as essas perguntas, então você realmente entendeu que a melhor notícia do 

mundo foi dada por um anjo a um grupo de humildes pastores de Belém. Essa notícia um 

dia alcançou o seu coração e hoje você vive confiando plenamente que Ele é tudo em sua 

vida. A segunda melhor notícia você ouvirá e verá quando Jesus vier pela segunda vez à 

esta terra para te levar para o céu. Duas notícias e todas tem a ver com Jesus. Não perca 

sua salvação por nada desse mundo de pecado. Feliz dia com Deus. 
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Trinta de Setembro 

O Privilégio de Simeão 

 Agora Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a 

tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 

2:29 e 30 

 A Palavra de Deus, mais especificamente o livro de Lucas, reservou dez versículos 

para contar a curta história de um servo de Deus que já era avançado em idade e a quem Deus 

lhe deu o privilégio de conhecer Jesus Cristo ainda bebê. 

Vamos ler juntos desde o versículo 25: “Havia em Jerusalém um homem cujo nome 

era Simeão. Este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel e o Espírito 

Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver 

o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino 

Jesus para com ele procederem segundo o que a lei manda, ele então o tomou nos braços e 

louvou ao Senhor dizendo: Agora Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua 

palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. 

Prezado adolescente, se já existiu alguém muito, mas muito esperado nesse mundo 

esse alguém era Jesus Cristo. Desde a promessa aos nossos primeiros pais no jardim até o 

nascimento de Jesus foram aproximadamente quatro mil anos e ao longo desse tempo, 

milhares de servos de Deus esperavam ver Jesus antes de morrer. Simeão pegou, apertou, 

sorriu e se deleitou ao pegar o bebê Jesus em seus braços. Ele estava pegando o Salvador da 

humanidade em seus braços e, portanto, era um grande privilégio. 

Ao ler a história de Simeão não pude deixar de notar que o Espírito Santo de Deus 

estava com ele e foi o Espírito Santo que o conduziu na hora exata de ver e dedicar a Deus 

Pai o seu Deus Filho no templo de Jerusalém. 

Estimado adolescente do Senhor, tudo o que você ouviu a respeito de Jesus lhe chegou 

pela fé, pois você nunca viu  Jesus face a face. A promessa de um dia ver a face de Jesus se 

cumprirá quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Não faço a menor ideia se você ou eu 

teremos o privilégio de ver nosso Salvador voltar, mas se permanecermos fieis até a morte 

com certeza O veremos por toda a eternidade e isso nos basta.  

Jesus e você então serão uma parceria eterna. Que dupla fantástica: você e ELE. 
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