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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


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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As Quatro Virtudes de Jó 

 

  

 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem integro e 

reto, temente a DEUS que se desviava do mal. Jó 1:1 

 

  Depois de aprenderemos com tantos personagens bíblicos fantásticos que também um 

dia foram adolescentes, chegou o momento único de vocês aprenderem ensinamentos fantásticos 

baseados na história real relatada na Bíblia por Moisés sobre o patriarca Jó. 

 A Palavra de DEUS precisou apenas de cinco versículos para nos dar um quadro completo de 

quem era, o que fazia, o que tinha, suas atribuições como pai e principalmente suas quatro virtudes de 

caráter do legendário patriarca Jó. 

 Sua primeira virtude era ser integro. Quando você adolescente abrir seu dicionário na palavra 

integro, você irá encontrar que íntegro quer dizer inteiro, não dividido, não quebrado, não corrompido. 

Para que você nunca mais esqueça a figura de algo íntegro, lembre-se sempre das nozes, muito comuns 

na época de Natal. Na época de Natal seu preço sobe vertiginosamente, pois todos querem comer pelo 

menos uma inteira porque ela é muito cara e vem de outros países. Quando você a vê na mesa do jantar, 

junto com o chester, as frutas, as rabanadas e os sorvetes, você sempre a verá inteira, íntegra, não 

quebrada. Jó era assim: íntegro, inteiro, não dividido. Com Jó não existia meio de DEUS e meio de 

Satanás. Jó era íntegro. Inteiramente de CRISTO JESUS. Ele pertencia ao SENHOR, ele andava nos 

caminhos do SENHOR. 

 A Palavra de DEUS nos diz que Jó era reto. Se para mim nozes são sinônimo de integridade, as 

réguas são sinônimo de coisas retas. Quando quero marcar algo bem reto em minha Bíblia, quando vejo 

um verso bíblico que chamou minha atenção, pego minha caneta vermelha e uma boa régua e sublinho 

certinho. Nada fica torto quando você sublinha tudo com uma boa régua. Jó era como a régua. Ele não 

era torto e muito menos bagunçado. Ele era reto, pois seu DEUS também é reto.  

 Jó também era temente a DEUS. Ele só o temia, pois ele O conhecia. Ele se relacionava 

diariamente como seu DEUS. Quem passa tempo com DEUS, conhece DEUS. Quem teme a DEUS, 

O louva, O busca, quer ficar mais tempo com ELE, ajoelha-se diante DELE, pede suas bênçãos e clama 

pelo Seu perdão. Quem teme ao SENHOR é porque conhece ao SENHOR. Jó separava tempo para 

temer o SENHOR. Ele andava nos caminhos do SENHOR. 

 A quarta virtude mencionada na Palavra de DEUS sobre Jó é que ele se desviava do mal. O mal 

sempre existiu e quando Jó via o mal, ele se desviava do mal. Ele não dava chance para o mal. Ele não 

negociava com o mal. Ele fugia do mal e não se envergonhava disso. Se a Palavra de DEUS estivesse 

sendo escrita hoje e seu autor fosse escrever sobre você, que virtudes ele mencionaria? A quantas anda 

a construção de seu caráter? Bom dia. 

 

 

 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Julho 

Tempo de Deus 

 Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que 

passou e como a vigília da noite. Salmos 90:4 

 Dentre os inúmeros presentes que Deus concede diariamente a todos os seres 

humanos e também a todos os seus adolescentes, o tempo com certeza ocupa um lugar de 

destaque. 

 Vivemos vinte e quatro horas por dia e o sucesso ou fracasso de nossa vida nesta 

terra depende, em grande parte, da forma como administramos esse bem precioso. 

 Se você é um adolescente normal do tipo que vai à escola, então você utiliza sua 

manhã ou tarde para estudar e entre estar lá e chegar lá você dispendeu no mínimo umas 

seis horas das suas vinte e quatro. Se você dormir apenas oito, só lhe sobram dez das vinte 

e quatro. Se você sai do colégio e vai para um estágio de seis horas, só lhe sobraram 

quatro horas. 

 Nestas quatro horas você precisará comer, tomar banho (os que gostam lógico), 

internet, higiene pessoal, atividade física, ajuda em casa e para mim, a parte mais 

importante que é o seu tempo único com o seu Criador diariamente. 

 Muitos adolescentes têm invadido o tempo do repouso e trocando horas de sono e 

recuperação para seu corpo e mente por filmes, seriados, tarefas escolares e seu 

rendimento por incrível que possa parecer não melhora do jeito esperado, isso quando 

não adoece pelo meio do caminho. 

 Deus não está preso ao tempo. Ele não fica preso ao dia de 24 horas, pois Ele é 

Eterno. Ele criou o dia e a noite e Ele te dá sabedoria para administrar todo o seu projeto 

de vida ao longo dessas vinte e quatro horas. Como você viu, se você estiver fazendo 

estágio seu tempo efetivamente livre para se cuidar e se preocupar com qualidade de vida 

é de apenas quatro horas e bem direcionado você pode dedicar meia hora com Deus e 

ousar em chegar a tão sonhada uma hora com Deus. 

 Faça planos, aborte lixos da TV e da internet e invista em tempo de qualidade com 

Deus. Já consegui chegar a uma hora e meia com Deus e é maravilhoso. Feliz dia. 
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Dois de Julho 

Você gosta de viver? 

 Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que 

alcancemos coração sábio. Salmo 90:4 

 Ontem meditamos juntos no tempo de Deus e nosso tempo diário. Nosso Deus é 

eterno e isso é fantástico, pois um dia o dom da eternidade também será seu, pois esta é 

uma promessa feita pelo próprio Jesus Cristo e quem não conhece João 16, não é verdade? 

 A vida é o maior presente de Deus. Sem vida não somos nada e exatamente por 

isso que você precisa aprender a administrar, gerenciar, saber o que fazer, como fazer 

para tornar sua trajetória de vida algo que vale a pena. Você vai conseguir chegar lá se 

fizer desse sonho uma oração diária ao trono da graça e Ele irá te dar sabedoria. 

 Você ainda não chegou nos famosos e tão esperados dezoito anos e é exatamente 

por isso que a tal da adolescência não te larga, mas você, como todos os milhões de 

adolescentes cristãos, sonha com o dia em que irá começar a realizar os seus sonhos e 

poder ter liberdade e dinheiro para curtir isso. 

 O conselho deste Salmo é para que você adolescente de Jesus aprenda a valorizar 

cada dia que Deus te dá e possa ir acumulando bagagem para a vida maravilhosa que está 

para vir. 

 Pense apenas por alguns segundos nos desafios que virão dos 18 aos 30 anos. 

Nessa fase os desafios não são nada fracos e adolescentes fracos e sem determinação não 

irão atingir seus ideais. Dos 18 aos 30 você aprende a dirigir, começa a namorar, noivar 

e casa, compra seu próprio carro, da entrada na sua casa própria ou terreno para começar 

a construir, planeja férias fantásticas com o seu cônjuge e dependendo de sua pressa vai 

ter seu primeiro filho nessa fase de sua vida. 

 Esses doze anos são decisivos para você crescer, planejar, estudar, trabalhar, se 

formar, amadurecer e se tornar um jovem interessante, procurar também pessoas 

interessantes para conviver e montar sua família. 

 Peça sabedoria divina para conseguir realizar seus sonhos até os 30 anos. 
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                                                             Três de Julho 

         Bênçãos diárias 

 Sacia-nos de manhã com o teu constante amor para que nos 

regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Salmo 90:14 

 Temos como adolescentes do Senhor a absoluta certeza de que Ele, através de Seus anjos 

poderosos, cuida de cada um de nós todo dia. 

 Não faço a menor ideia de como é o seu dia, mas partindo da premissa que você estuda 

um período e trabalho ou faz estágio no outro, lógico que sobrou a noite para fazer as tarefas 

escolares. Imagino, portanto, um dia extremamente tenso, mas mesmo assim o constante amor de 

Deus está contigo para abençoar seu dia. 

 Você como adolescente moderno que estuda e trabalha, tem praticamente o mesmo pique 

de trabalho ou o dia a dia de um adulto, e a maioria dos adultos que se dizem cristãos e povoam 

milhares de igreja cristãs, não tem mais tempo para Deus em suas vidas. 

 Estes adultos estão tão desesperados com contas, carros, móveis, imóveis, decoração de 

casa, colégio dos filhos, pressões loucas por produtividade total em ambientes de trabalho 

neuróticos que eles excluíram o tempo diário e necessário com Deus e vão à igreja uma vez por 

semana, quando vão. 

 Eles entram, sentam, não oram mais, ouvem a mensagem, louvam daquele jeitinho sem 

entusiasmo e na hora do estudo da lição diária eles vazam que nem o Enem. 

 Adultos assim tem uma vida cristã de fachada, pois o coração deles não está mais nas 

coisas eternas e sim nas materiais, e você que está começando sua vida pode ver a vida caótica 

deles e decidir hoje que com você será diferente. 

 Você deve sempre começar seu dia com Deus, com louvor, com oração, com leitura da 

Palavra de Deus, pode ouvir suas músicas saudáveis e cristãs enquanto anda naquele ônibus 

lotado, pode aproveitar os horários vagos para orar por pais, amigos, irmãos de sangue e irmãos 

de fé e dessa forma abençoada o seu dia passa tranquilo. 

 No final do dia você vai lembrar que o constante amor de Deus é maravilhoso. 

 Feliz é o adolescente que Deus escolhe para representá-Lo nesta terra. Feliz dia. 
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        Quatro de Julho 

          O Deus da Graça 

 Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma 

sobre nós as obras de nossas mãos. Sim confirma as obras de 

nossas mãos.  Salmo 90:17 

 Que bênção especial ter um livro como a Bíblia escrito em papel para você ter o privilégio 

de abrir folha por folha e encontrar motivos fantásticos para agradecer as bênçãos recebidas das 

mãos do Todo Poderoso. 

 A Palavra de Deus é uma grande e poderosa bússola. Foi inspirada por Deus, escrita por 

homens falhos e pecadores como você, mas com a bênção divina sobre suas letras nos traz 

presentes inigualáveis para nossas vidas. 

 Não tem como não ser grato a Deus pela Sua Palavra. Olhe que lindo presente o Senhor 

teu Deus te dá ao ler o verso de hoje. O salmista não pede saúde, dinheiro, cursinho, faculdade, 

mestrado, doutorado, namorada, mais tempo no Facebook, mais liberdade ou qualquer outro 

sonho seu pessoal. 

 Ao invés disso, Deus nos concede doses diárias de sua graça, ou seja, amor em 

abundância, pois a graça é definida como um favor para alguém que não merece. 

 O salmista pede que o Senhor confirme sobre ele as obras de suas mãos. Que tipo de 

obras adolescentes do Senhor tem realizado e que agradam ao Senhor?  Suas atitudes, suas obras, 

suas missões diárias, louvam e agradam ao Deus Eterno?  

Adolescentes de Deus são luzes no meio das trevas morais que todos vivemos e quando 

você coloca sua calça jeans, sua camisa de trabalho ou do colégio e sai de casa o mundo espera 

que você brilhe.  

As suas obras, o seu jeito de falar, se vestir, a forma como você trata seus pais e seus 

irmãos são um momento especial de testemunho em favor do evangelho do Senhor Jesus. Vejo 

que muitos adolescentes de Deus têm se preocupado em se parecer demais como os adolescentes 

do mundo e não vejo nenhum adolescente do mundo querer ser parecido com os adolescentes de 

Deus. Não tem algo estranho com a forma como queremos ser os representantes de Deus nesta 

terra? 

Que você curta hoje os maravilhosos raios da graça de Deus na sua vida e brilhe! 
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Cinco de Julho 

O presente dos presentes 

 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra 

do onipotente descansará”. Salmos 91:1 

 Juntamente com o Salmo 23, o Salmo 91 é um dos preferidos de milhões de pessoas que 

um dia ganharam um Bíblia, mas nunca a leram. Quando essas pessoas ganharam suas Bíblias, 

quem doou deixou recomendado para manter a Bíblia aberta em um destes dois salmos, pois isto 

significaria proteção. 

 Outros milhões de cristãos convictos e que amam a Palavra de Deus e fazem dela sua 

força nesse tempo de peregrinação, também amam o Salmo 91 e o consideram o presente dos 

presentes entre todos os cento e cinquenta salmos. 

 Para você que nunca leu ou sequer sabia que este é um dos mais lindos salmos da Bíblia, 

segue na integra os dezesseis versos inspirados por Deus. 

    Sob a sombra do Altíssimo 

 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi 

do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele 

te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo 

de suas asas estarás seguro, a sua fidelidade será escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, 

nem a seta que voa de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio 

dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus 

olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do 

Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois aos 

teus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Ele te 

sustentará nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, 

calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei, pô-lo-

ei num alto retiro, pois conheço o seu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com 

ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha 

salvação.  

 E aí curtiu cada palavra desse presente dos presentes? 
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Seis de julho 

Recompensa para adolescentes de Deus 

 O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro 

do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios 

do nosso Deus. Salmos 92:1 e 2. 

 Esta recompensa continua ainda nos versos três e quatro. Vamos ler juntos: “Na velhice 

ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: O Senhor é reto; Ele é a minha 

rocha e nele não há impiedade.” 

 Quase todas as pessoas, independentes de serem adolescentes, jovens, adultos ou crianças 

são movidos por prêmios, brindes, recompensas, presentes, lucros, bônus, milhas, salário extra e 

por aí vai. 

 Já vi muitos juvenis se empolgarem para estudar a lição da escola sabatina, traze-la 

preenchida, pintada, colorida, verso áureo decorado, porque estava em jogo uma moeda chamada 

talento que eles trocariam no final do ano por presentes. No outro ano não houve a motivação, o 

marasmo voltou a imperar. 

 Uma grande empresa de consultoria fez a mesma pergunta para milhares de empregados 

em vários lugares do mundo: qual a recompensa ideal para você como trabalhador? Que presente 

você mais gostaria de ganhar do dono da empresa em virtude de seu desempenho profissional? 

 Sabe qual a resposta preferida da grande maioria? Você como adolescente muito 

provavelmente optaria por um tablete ou um celular de última geração, mas na cabeça de milhares 

de trabalhares foi férias com a família com tudo pago pelo patrão. 

 Embora no verso sete deste Salmo 92, nos diga que os ímpios brotam como a erva e 

floresçam todos os que praticam a iniquidade, eles serão destruídos para sempre. 

 Ao contrário dessa realidade, os adolescentes que crescerem e se mantiverem nos 

caminhos do Senhor, vão florescer como a palmeira, crescer como o cedro e dar frutos na velhice. 

Isso é realmente uma recompensa. Muito melhor do que presentes tecnológicos que irão deixar 

de ser usados tão logo chegue um modelo mais novo. 

 Os presentes de Deus têm um valor e durabilidade eternos. Que diferença dos presentes 

humanos não é verdade? Feliz recompensa para todos os adolescentes fiéis. 

Que você curta hoje os maravilhosos raios da graça de Deus na sua vida e brilhe! 
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Sete de Julho 

Nosso Senhor é Rei 

 O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está 

vestido de majestade e envolto em força.  Salmos 93:1 

 Mais um dia começa nos lares de todos os adolescentes que aceitaram a Jesus 

como seu Salvador pessoal e você tem a difícil missão de ler o curtíssimo Salmo 93 e 

extrair uma mensagem inspirada para começar o seu dia. 

 O primeiro verso já foi para mim um verso de impacto, pois vivemos num mundo 

onde o pecado, o roubo, a violência, os assassinos, o flagrante desrespeito às leis acontece 

diariamente e nos faz pensar que é o inimigo que está no comando total de nosso planeta. 

 Mas este Salmo me alertou para a realidade de que o meu Senhor é rei. Ele está 

vestido de rei, no trono de rei, pois Ele é o Rei dos reis. Ele está à direita do Pai e se Ele 

permite que as coisas andem nesta terra do jeito que ela está é porque Ele está mostrando 

que as pessoas têm o direito de serem livres e também sofrerem as consequências de suas 

escolhas. 

 No meio dessa escuridão toda em que vivemos, Deus conta com você adolescente 

que pertence à Ele para ser uma luz nos ambientes que você frequentar. 

 O verso dois reforça a autoridade e a eternidade deste rei. Nosso rei é eterno. Ele 

não muda de partido para se reeleger, pois Ele decididamente não precisa disso. Nosso 

rei não mente e não desvia dinheiro, não faz negociatas para se manter no poder. Nosso 

rei é soberano e não se parece nem de longe com as autoridades humanas que vemos em 

nosso planeta.  

 Ele é eterno. Ele é o Senhor. Ele é perfeito. Ele é Santo. Ele reina. Ele é um Deus 

conosco. Que bênção termos um Deus assim. Só quem O conhece consegue admirá-lo 

como tal. 

 Os versos três e quatro nos lembra o quanto Deus é poderoso. Enquanto os homens 

limitam seu poder a dinheiro e bens, nosso Deus é poderoso de verdade. Vá hoje para 

suas lutas bastante convicto que o seu Rei ainda reina no centro de sua vida. 
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Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

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

___________________________ 

Meditadole 

Primeira Semana 

Diário de Bordo 
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Oito de Julho 

Nosso Deus não te abandona 

 Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, jamais 

desamparará a sua herança. Salmos 94:14 

 Se existe uma palavra que está no vocabulário de milhares de adolescentes que 

moram nas ruas, debaixo de pontes, em casa de recuperação de menores infratores, em 

casas de recuperação de viciados e até mesmo em cadeias é ABANDONO. 

 Quando um adolescente é expulso de casa pelos seus pais que não o souberam 

educar desde quando ele era uma criança, ele se torna um abandonado, um rejeitado e ele 

é deixado na rua à própria sorte. 

 Como sobreviver numa rua, sem ter sequer estudo suficiente, sem saber ler, 

escrever para pelo menos poder se orientar? Como conseguir almoçar uma comida 

quentinha e saudável para ter força física para sobreviver? Onde conseguir roupa, sapato 

ou mesmo um chinelo para encarar as caminhadas diárias? Como fazer para dormir na 

rua? Onde conseguir um colchão e onde guardar para que outro abandonado não o roube? 

Como fica a questão do banho e higiene pessoal na rua? Escovar dentes será fácil? E 

quando os abandonados ficam doentes, quem vai cuidar deles? 

 Adolescentes abandonados são a mais fácil mão de obra a ser recrutada por 

traficantes. Adolescentes abandonados se juntam e formam gangues para roubar e deixar 

todo o dinheiro para o traficante que nunca se droga, pois ele não é bobo. A grande 

maioria de adolescentes abandonados irá morrer sem sequer chegar a juventude. 

 Depois de pintar esse quadro real em sua mente, creio que você pode avaliar 

melhor o que é ter casa, comida, roupa lavada, escola, internet, celular, pai, mãe, irmãos 

e sequer valorizar tudo que você tem. Já vi adolescentes de Deus falando que não pediram 

para nascer e que, portanto, é obrigação dos pais cuidarem dele sim. Esses adolescentes 

desfocados e perdidos apesar de serem de Deus, realmente não fazem a menor ideia do 

que é ser envolvido num plástico preto e ser deixado no lixo por uma mãe adolescente 

que não queria ser mãe de verdade. 

 A sua bênção está no verso áureo de hoje. Ele não te abandonará e você poderia 

fazer o mesmo com Ele. Nunca deixa-lO. Nunca desonra-lO e nunca traí-lO. Felicidades. 
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Nove de Julho 

Convite a louvar ao Senhor 

 Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à Rocha 

da nossa salvação. Salmos 95:1 

 A grande e esmagadora maioria de adolescentes de Deus que conheço ama muito 

a ideia de louvar ao Senhor. 

 Na minha igreja adventista do sétimo dia em Curitiba no Paraná existe um 

ministério Chama Coral que aceita adolescentes, jovens, adultos e mesmo idosos como 

participantes. 

 Outra característica desse ministério é que não fazem seleção de vozes, o que 

geralmente barra os mais bem intencionados, porém sem muito talento para o louvor. Se 

você frequentasse minha igreja sendo um membro da classe dos adolescentes e quisesse 

cantar era só se inscrever e começar a ensaiar. Você vai precisar ter camisa, adquirir 

também a linda beca que é utilizada em diversas apresentações de gala nos mais variados 

lugares e logicamente aparecer fielmente nos ensaios. Só canta quem ensaia. 

 O Ministério Chama Coral é um coral missão e eles cantam em cidades onde as 

boas novas da volta de Jesus ainda não chegaram, cantam em shopping, em asilos, em 

orfanatos, para desabrigados de enchentes, em condomínios fechados e até em outras 

igrejas não adventistas. 

 A grande maioria dos corais que conheço só canta em igrejas e desta forma o 

louvor abençoa sempre a classe dos salvos que estão na igreja, mas nunca os perdidos que 

estão fora do ambiente da mesma. Lógico que nas igrejas também têm perdidos, mas eles 

estão em maior número fora das igrejas. Fico imaginando quando os membros coristas de 

todas igrejas cristãs acordarem para essa realidade e saírem para pregar através do louvor, 

eles veriam que impacto positivo poderia acontecer na vida dos pecadores perdidos. 

 Na véspera do dia das mães os coristas do Chama visitam os bairros nobres, 

geralmente esquecidos, e lá param do lado de fora do prédio e começam a louvar. Muitas 

mães descem para cantar junto e uma delas chegou a pegar o nº da conta do coral para 

ajudar financeiramente nas despesas. É lindo ver o que o louvor faz na vida das pessoas. 
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Dez de Julho 

Convite à adoração 

 Oh, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos 

diante do Senhor que nos criou. Salmos 95:6 

 Se existe algo que o próprio Deus colocou em nosso coração de pecador é o desejo e a  

necessidade que temos de adorá-lo. 

 Imagine você que ainda curte os anos dourados da adolescência, que um dia aceitou a 

Jesus Cristo como seu salvador pessoal, se batizou por imersão do mesmo jeito que Jesus, como 

seria seu dia sem que você tomasse pelo menos um tempo para orar, louvar, ler a Bíblia e adorar 

ao seu Deus? Não consigo nem imaginar. 

 Em muitas igrejas ditas evangélicas não existe mais o conceito prático do ajoelhar-se 

diante da presença do Senhor. Eles alegam que o Senhor não quer nosso sacrifício e por isso não 

ajoelham mais. Quando adolescentes do Senhor ajoelham em Sua presença estão mostrando para 

eles mesmos e principalmente para Deus que sabem exatamente quem eles são e quem Deus é. 

 Devemos ajoelhar somente e unicamente diante do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo. Quando os três companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se 

recusaram a ajoelhar-se diante de uma estátua de Nabucodonosor, eles o fizeram por conta do 

princípio de respeito e fidelidade ao primeiro e ao segundo mandamento da lei de Deus que não 

nos permite ter outros deuses além do nosso e nos impede de adorar imagens de escultura. 

 Não devemos ter outros deuses além do nosso Deus e como cristãos não deveríamos fazer 

e nem nos curvar ou ajoelhar diante de estátuas. A idolatria é um pecado extremamente ofensivo 

ao coração de Deus, pois quando você se ajoelha diante de meros mortais ou mesmo diante de 

figuras de animais, você afasta o Deus Todo Poderoso do centro de sua vida e coloca seres 

humanos mortais e pecadores ou animais irracionais no trono que só deveria pertencer ao Senhor. 

 Como adolescente de Deus acostume-se com a ideia de adorar somente ao Senhor Deus 

Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Os seres humanos e animais não devem ser objeto 

de sua adoração. Adoração verdadeira só para a Trindade.  
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Onze de Julho 

Ouvindo a voz de Deus 

 Se hoje ouvirdes a sua voz, não endurecendo os vossos 

corações, como em Meribá, como no dia da atribulação no 

deserto. Salmo 95:7 e 8 

 Posso afirmar que todos os adolescentes cristãos ao se curvarem diante de Deus dobrando 

seus joelhos, tem a absoluta certeza de que Deus ouve as suas orações. Isso é fácil de entender, 

pois a Palavra de Deus nos dá inúmeras provas de que as orações dos Seus filhos são ouvidas e 

para todos os adolescentes que oram diariamente e confiam no poder de Deus ter essa certeza e 

realmente maravilhoso. 

 Agora será que quando Deus fala ao seu coração adolescente, através da voz suave do 

Espírito Santo, você está disposto a ouvir e além de ouvir, obedecer o que Deus lhe pede para 

fazer? 

 Deus fala aos corações adolescentes de diversas formas e para mim a forma mais direta 

para escutarmos a voz de Deus e saber Sua vontade para nossa vida é abrindo a Bíblia diariamente. 

É na Bíblia, este livro sagrado e inspirado por Deus, que Ele mostra de forma clara o que você 

precisa ouvir. 

 A voz suave do Espírito Santo atuando na sua vida ainda tão jovem é outra forma bem 

impressionante de como Deus fala contigo, e quando se anda diariamente nos caminhos do Senhor 

o Espírito Santo fala ao seu coração e se você tiver disposto a ouvir Ele vai te afastar dos 

pensamentos errados e das atitudes erradas. 

 Deus fala através de seus pais, pois cabe aos pais cristão a tremenda responsabilidade de 

representar o caráter de Deus na vida deles e desta forma moldar o seu caráter pelo exemplo. 

Creio firmemente que uma das maiores bênçãos na vida dos adolescentes de Deus é terem pais 

de Deus em sua vida. 

 Deus fala ao seu coração adolescente através do louvor.  Quantos adolescentes não 

aceitaram a Jesus depois de atender um apelo feito após uma música especial? 

 Deus também fala ao seu coração quando você vê alguém na rua precisando de comida e 

agasalho e você resolve ajudar de alguma forma para minorar o sofrimento dos filhos de Deus 

nesta terra. Você ouviu a voz de Deus hoje falando ao seu coração? 
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        Doze de Julho 

O Senhor vem 

Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as 

árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem, vem 

julgar a Terra. Julgará o mundo com justiça e os povos 

consoante a sua fidelidade. Salmos 96:12 e 13. 

O meu principal objetivo ao escrever esta singela meditação é criar no seu coração 

ainda adolescente um desejo muito grande de ler a sua Bíblia diariamente. Um desejo de 

louvar, orar, ler a Palavra de Deus, ter sua devoção pessoal antes ainda de você sair de casa 

para o seu dia de lutas, batalhas e vitórias. Esse é o meu sonho e oro ao Senhor para que ele 

me conceda esta bênção. 

De todos os Salmos que lemos juntos até aqui, nada como o Salmo 96 para exaltar a 

glória e a majestade do Deus da sua vida. Ao longo de todo o Salmo existem vários verbos 

que mais parecem ordens impositivas e que nos motivam a adorá-lo. Aparecem várias vezes 

os verbos cantar, tributar, bendizer, proclamar, adorar, anunciar, dizer, alegrar e todos nos 

convidam a honrar ao Deus único, soberano, criador, mantenedor e Salvador. 

Depois de tantos apelos para honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor, o salmista 

finaliza com a mais sublime esperança que povoa a mente e o coração dos cristãos modernos 

e cristãos de todas as épocas: a suave e ao mesmo tempo impactante notícia da volta de Jesus. 

Quando ainda se vive na adolescência geralmente suas preocupações são amigos, 

estudo, namorada, facebook e celular, você ainda não tem uma ideia bem nítida o quanto a 

sociedade ao teu lado é má, corrupta e egoísta. 

Humanamente falando enquanto houverem pessoas e dinheiro não haverá solução 

humana para problemas humanos. Nossa esperança que também é uma certeza é a volta de 

Jesus. Ele vem julgar a terra e salvar seus amados seguidores. 

Oremos todos agora para que o Senhor não tarde a cumprir essa promessa feita aos 

Seus discípulos. Que Jesus possa cumprir Sua promessa ainda em nossos dias e que eu e você 

possamos honrá-lo a cada dia. Um dia teremos o privilégio de vê-lO descer com milhares e 

milhares de anjos. Você e os seus queridos e eu e os meus veremos isso. 
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Treze de Julho 

Adolescentes que amam 

 Vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Ele guarda a 

alma dos seus santos e os livra da mão dos ímpios. Salmo 97:10 

 Que privilégio estarmos juntos em mais um momento de meditação e 

adoração. Privilégio também é em tão boas circunstâncias abrir o livro de Salmos e ver a 

soberania do nosso Deus nos mais diversos versículos. 

 Neste Salmo 97, o salmista exulta o Deus que reina soberano. Ele fala das 

nuvens que rodeiam, fala de fogo, de relâmpagos, dos montes, dos céus e também faz 

uma advertência aos adoradores de imagens, que se gloriam nos ídolos, nas imagens de 

escultura e nos deuses falsos. 

 Nos três últimos versículos deste Salmo, tem alguns presentes para sua 

vida adolescente e as dicas e conselhos do salmista são exatamente para adolescentes que 

amam ao Senhor seu Deus. 

 O primeiro conselho para você é detestar o mal. Como cristãos e servos de 

Jesus, nos é permitido detestar o mal e o pecado. Quando perdemos a noção do que é 

certo e o que é errado, quando o Espírito Santo fala suavemente à sua mente e você o 

ignora, quando o inimigo de Deus e seu também insinua que errar e pecar não são tão 

horríveis como diz a Bíblia, você começa a gostar do pecado, mas cabe a você detestar. 

 No verso onze, lemos: “A luz difunde-se para o justo e a alegria, para os 

retos de coração. Quando adolescentes que amam ao Senhor se deixam guiar pela Luz 

verdadeira que é Jesus e Sua palavra, o resultado é alegria.  

Veja a diferença que a alegria faz na sua vida. Ao chegar hoje no cursinho, no seu 

colégio ou mesmo no seu estágio, pense apenas por um momento nos seus colegas que 

não tem mais alegria de viver, pois eles não sabem de onde vieram e muito menos sabem 

para onde vão. Não tem alegria, pois não tem esperança em nada além desse mundo. 

O verso 12 nos diz: “Alegrai-vos no Senhor, ó justos e dai louvores ao seu santo 

nome.” A alegria do adolescente de Deus não tem nada a ver com drogas e rock. Você 

deve se alegrar por conhecer a Deus e saber que Ele te ama e te deu alegria para viver. 
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Quatorze de Julho 

Um cântico novo 

 Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito 

maravilhas à sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a 

vitória. Salmo 98:1 

 Como a raça ou melhor a nação adolescente cristã gosta de cantar. Você vai encontrar 

adolescentes cristãos cantando sozinhos, em duplas, em trios, em quartetos, em conjuntos e em 

corais. 

 O louvor, longe de ser algo triste e melancólico, deve ser uma motivação e um hábito 

diário na sua vida. Não consigo imaginar um adolescente de Deus que não o louve com pelo 

menos uma música diariamente. Os adolescentes de Deus utilizam seu momento de culto diário 

para louvar ao Senhor e por isso creio que todos O louvam pelo menos uma vez por dia. 

 Leia o verso de hoje e você verá que o Senhor pede para você louvar, agradecer, cantar e 

glorificar o nome de Deus porque Ele tem feito maravilhas. Que maravilhas são essas que o 

Senhor tem feito diariamente em sua vida que te motivam a louvar? 

 Nesse mundo louco, neurótico e extremamente comercial, sempre haverá alguém disposto 

a te empurrar produtos para te agradar, mas nada do que eles possam fazer para te agradar pode 

ser comparado com as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Hoje você e eu podemos 

apresentar ao Senhor um cântico novo, pois ninguém fará por você e por mim o que Jesus fez ao 

sair de um céu rico, onde Ele era adorado e reverenciado a cada segundo para conviver com seres 

humanos falhos e pecadores, escolher morrer na cruz e tudo isso pelo prazer de ter você como 

discípulo e amigo por toda a eternidade. 

 Se ninguém tivesse pecado e você que está lendo essa meditação fosse o único, Jesus teria 

vindo para lhe dar a oportunidade da salvação e isso é um excelente motivo para você aprender 

um cântico novo para louvá-lo. 

 Hoje, antes de você sair de casa para encarar seu dia, louve ao Senhor e agradeça pelo 

maravilhoso plano da redenção que te tirou do lado do pecado e te colocou no lado da cruz. Que 

o Senhor e Seu amor sejam o principal motivo para você louva-lO hoje com um novo cântico. 

Vamos aprender músicas e louvores novos para louvar ao Senhor? 

. 
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Quinze de Julho 

 

 
 

Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

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

___________________________ 

Meditadole 

Segunda Semana 

Diário de Bordo 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
5 

 

Quinze de julho 

Três Vezes Santo 

 Celebrem o teu nome, grande e tremendo porque é Santo. 

Salmo 99:3 

 Estou torcendo para que você adolescente esteja lendo a cada dia um salmo de sua Bíblia 

e o salmista utiliza nove pequenos versos neste capítulo para te mostrar a santidade do Senhor. 

 Ainda na sua adolescência você precisa ter a convicção que somente Deus Pai, Deus Filho 

e Deus Espírito Santo são santos, são puros, não tem vestígio ou sombra de pecado em seus 

caráteres e em suas vestes. 

 Você que se levanta de manhã cedo e busca de imediato a bênção divina para seu dia, 

quando você ajoelha e ora deve-se lembrar que você é um adolescente pecador que vai se conectar 

através da oração e de sua fé por alguns instantes como o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores 

e suas atitudes depois de oração vão confirmar se a sua oração passou do teto ou não e se você 

realmente entendeu com quem você falou. 

 Você adolescente e eu muito provavelmente nos alimentamos três vezes ao dia e Deus te 

abre mais uma vez um canal de acesso a Ele para agradecer a bênção de mais uma refeição. E lá 

diante daquela comida quentinha e fumegante que você muito provavelmente não pagou e 

também não fez, Deus te dá a oportunidade de agradecer. 

 Ao longo de seu turbulento dia, indo para o colégio, o internato, caminhando para o seu 

primeiro emprego, estudando em casa, você tem oportunidades incríveis e diárias de se comunicar 

com o seu Criador. 

 Antes de dormir, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão ao seu lado 

aguardando quem sabe seu último momento de louvor, seu último momento de gratidão, seu 

último momento de leitura de Sua Palavra ou quem sabe sua última oração. Ao agir dessa forma 

buscando a Deus efetivamente e com tempo de qualidade, sua caminhada rumo à nova Jerusalém 

vai se fortalecendo. 

Sonho com o primeiro sábado na nova Jerusalém quando milhões de salvos estarão lá 

para presenciar os primeiros momentos de adoração e você verá a Trindade ocupando a 

plataforma e exclamará: Santo, Santo, Santo é o Senhor.  Amém. 
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Dezesseis de Julho 

Servindo com Alegria 

 Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com 

canto. Salmo 100:2 

 Como adolescentes nascidos novamente no reino de Deus, logo após aceitarmos 

o sacrifício de Jesus por nós e demonstrarmos publicamente nossa aceitação nas águas 

batismais, uma maravilhosa vida de serviço se descortina em nossa frente. No ambiente 

de sua igreja, da sua casa, da sua escola ou cursinho, no trabalho surgirão inúmeras 

oportunidades para você servir ao seu Deus e seu próximo. 

 Sempre que as igrejas cristãs abrem suas portas aos sábados, domingos, quartas, 

quintas e sextas, milhares de membros ou mesmo interessados a buscam, geralmente com 

o objetivo de buscar bênçãos. Muitos são pais desesperados, pois seus filhos estão no 

mundo das drogas e o futuro parece extremamente sombrio, outros pedem para visitar 

seus filhos e nem eles sequer sabem onde eles estão. Outros membros entendem igreja 

como negócio e estão sempre rondando os membros para lhes oferecer serviços e 

ganharem dinheiro com isso. 

 Muitos adolescentes não querem ir à sua igreja, pois não existe nada, mas 

absolutamente nada de interessante para eles e os pais não estão dispostos a se esforçar 

para mudar esse quadro, pois lhes falta o espírito de serviço. Quantos adolescentes 

largaram suas igrejas, pois quem as comanda tem a mente virada para agradar adultos e 

idosos e adolescentes geralmente são esquecidos. 

 No final de cada ano quando a liderança se reúne para escolher os novos líderes, 

fica bem claro que na maioria das igrejas cristãs o serviço voluntário em prol da causa de 

Jesus nessa Terra simplesmente morreu. Em cada vinte membros de igreja um aceita o 

desafio de fazer alguma coisa e a grande maioria sequer pensa em liderar, pois o encargo 

é pesado, exige tempo e comprometimento e muitos não querem isso para sua vida. 

 A dica do salmista para você adolescente que recém se batizou ou mesmo que já 

tenha se batizado há algum tempo é: se você vai servir ao Senhor faça isso com alegria. 

Servir por obrigação ou para agradar pessoas só vai te deixar frustrado. Sirva ao Senhor 

de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento e tudo com alegria. 
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Dezessete de Julho 

Pescadores Adolescentes 

 Jesus lhes disse: Vinde após mim e eu vos farei pescadores 

de homens. Marcos 1:17 

 Depois de viajarmos bastantes pelas páginas do Velho Testamento e termos chegado ao 

Salmo 100, começamos hoje a desfrutar dos maravilhosos ensinamentos de Jesus no livro de 

Marcos. Você que leu o evangelho segundo Mateus, vai se surpreender com o estilo bem resumido 

e simplificado de Marcos. 

 Se você adolescente está firme no seu propósito de ler um capítulo da Bíblia por dia então 

seu dia de ler o primeiro capítulo de Marcos é hoje e você vai ficar impressionado quantas coisas 

acontecem na vida de Jesus e de João Batista e o apóstolo Marcos consegue colocar tudo num 

capítulo só. Tem muita gente que tem o dom de Marcos que é uma capacidade incrível de escrever 

de forma bem resumida. 

 Neste capítulo, duas situações me chamaram atenção e quero compartilhar com você o 

convite de Jesus aos discípulos e o toque de Jesus no leproso. Abrindo sua Bíblia no verso 17 de 

Marcos 1, você vai encontrar o convite de Jesus para pescadores de peixes se transformarem em 

pescadores de homens. Fico imaginando como você deve ser feliz pois aceitou a Jesus ainda na 

sua adolescência e por ter a plena certeza de quem é que você está seguindo. 

 Jesus com você ao levantar, ao meditar, ao tomar seu desjejum, ao estudar, ao estagiar, 

ao trabalhar, se divertindo e em toda a sua vida. Sua caminhada com Cristo nesta terra vai com 

certeza atrair outros adolescentes não cristãos para o lado do exército do Grande General. 

 Quando escolhemos caminhar com Jesus, falar a respeito dele, viver os ensinamentos que 

Ele nos deixou, é muito normal que o Espirito Santo de Deus coloque em seu caminho outros 

adolescentes e quanto menos você esperar, muitos deles estarão do seu lada vibrando com as 

coisas maravilhosas do reino de Deus para suas vidas. 

 No fundo, no fundo, depois que aceitamos a Jesus, viramos todos pescadores. Pescamos 

amigos e parentes que porventura ainda não se converteram e desta forma estamos todos 

envolvidos em trazer almas para o reino de Deus. Feliz pescaria. 
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Dezoito de Julho 

               O toque do amor 

 Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e 

lhe disse: Quero, sê limpo. Marcos 1:41 

 Continuamos juntos lendo e curtindo os ensinamentos de Cristo em Marcos um e não 

pude deixar de me impressionar com o verso 41. 

 Se existe algo que literalmente separa as pessoas é a doença e tanto isso é verdade 

que hospitais são para pessoas doentes e quase ninguém gosta desse ambiente. Um leproso 

que deveria estar num ambiente exclusivo só para ele se aproxima de Jesus e o verso 40 diz 

“que rogando-lhe, e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres podes limpar-me.” 

 Muitas vezes vamos a Jesus como o leproso. Ele se humilhou, se pôs de joelhos, e 

pediu a bênção divina para sua vida. Será que é desta forma que você adolescente cristão vai 

a Jesus clamando pela cura física, emocional e espiritual? 

 Jesus conhece bem os corações e viu um filho seu que tinha uma doença que o afastara 

de sua família, do próprio convívio social e o verso de hoje nos mostra quatro atitudes de 

amor em favor do leproso. 

 A primeira atitude foi compaixão. Compaixão é amor despretensioso em prol de 

alguém. Jesus teve compaixão é compaixão é amor. A segunda atitude de Jesus foi estender 

a mão.  Quantas e quantas vezes, você adolescente de Deus não estendeu a sua mão ao Senhor 

em seus pedidos de oração ou mesmo entoando louvores ao seu nome. A terceira atitude de 

Jesus foi tocar no leproso. Vivemos num mundo em que ninguém quer amar ou tocar em 

ninguém. Milhões de pessoas gostariam de ser tocadas, abraçadas, beijadas, acariciadas e não 

existe ninguém disposto a fazer nada disso por elas. Tocar num leproso foi amor real. 

 A quarta e última atitude de Jesus foi uma demonstração clara do Seu poder. Jesus 

falou e o leproso foi curado. Só quem tem este poder é Jesus Cristo. Ele fala e Ele cura. 

Prezado adolescente, esse toque e essa cura está à sua disposição. Nosso Deus, Seu Filho 

Jesus Cristo e o Espírito Santo são realmente maravilhosos. Tenha um lindo dia com a certeza 

que o toque de Jesus na sua vida pode curar suas enfermidades. 
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Dezenove de Julho 

A Cura e o Perdão 

 Jesus vendo a fé deles, disse ao paralitico: Filho, 

perdoados estão os teus pecados. Marcos 2:5 

 É muito importante que você adolescente saiba que seus sentimentos e suas 

emoções afetam diretamente seu corpo e sua saúde. Você já notou que quando você está 

chateado ou triste, brigou com alguém da sua família ou mesmo seu melhor amigo, você 

fica resfriado com mais frequência? Você não sente uma baita dor de cabeça quando briga 

com seus pais? Qual adolescente não sentiu uma dor de barriga danada na hora da prova 

de física e tão logo a prova acaba, quase que por milagre a dor não passou? 

 Muitos pecadores que Jesus curou tinham mais problemas com sua vida de 

pecados, culpas, dores emocionais do que com sua própria doença.  Muitos adolescentes 

convivem com vários pecados acariciados e podemos destacar a danada da inveja e o tal 

do orgulho. A inveja prolifera em seu coração quando você fica eternamente se 

comparando aos amigos da escola, da igreja, do cursinho, do trabalho e começa a se achar 

feio, gordo, magro, pobre, esquisito, diferente e sua autoestima que como filho amado de 

Deus deveria estar em alto, despenca como goiaba madura. 

 Deus te fez de forma exclusiva e ficar se comparando com os outros não vai te 

levar a lugar nenhum. Deus caprichou quando permitiu que seus pais tivessem relações 

sexuais e gerassem esses adolescentes único, fantástico, exclusivo que é você. Melhora 

muito sua imagem chegar no espelho e agradecer a Deus pela bênção e oportunidade que 

Ele te deu de existir. Expulse portanto as comparações da sua vida. Basta lembrar que 

você é único e não existe ninguém igual a você.  

 Aquela alegria de ser um cristão, de ter uma família que te ama, de ter outra família 

que convive contigo na igreja, de poder comer diariamente e dormir de forma plena são 

bênçãos inimagináveis e isso lhe trará saúde ao invés de doenças. 

 Aquele paralítico convivia com alguns pecados e Jesus que conhece tudo, tocou 

exatamente no ponto que ele precisava e de brinde nosso Salvador ainda o cura do flagelo 

físico. Jesus Cristo conhece como ninguém a relação entre perdão e cura e isso fez bem 

ao paralitico e com certeza fará bem para você também. Feliz dia com saúde. 
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Vinte de Julho 

Jesus se misturava 

 Porque come e bebe Ele com cobradores de impostos e 

pecadores? Marcos 2:16 

 É muito, mas muito normal na adolescência você escolher seu grupo de amigos que pensa, 

se veste, estuda, come e se diverte como você. Seus pais também fizeram isso e, portanto, é 

absolutamente normal. Muitos adolescentes imaturos e inconsequentes ouvem as vezes mais as 

orientações do grupo do que a voz da sabedoria paterna ou materna e geralmente as consequências 

são as piores possíveis, mas os ditos amigos nunca te ajudam a sofrer com os seus erros e 

geralmente sobra para os pais a tarefa de sofrer junto com o filho adolescente. 

 Quando adolescentes levam a sério demais a historinha de um por todos e todos por um, 

surgem as gangues, as galeras, as torcidas organizadas e quando essa garotada é liderada pelo 

nosso arqui-inimigo geralmente sobra morte, violência, assassinato, cadeia, bebidas, droga e a 

lista é grande. 

 No tempo de Jesus existiam vários grupos de devotos religiosos que se achavam a bala 

que matou John Lenon e muitos desses grupos se achava menos pecadores que os outros. Em 

Marcos 2:16 diz claramente que “Os escribas que eram fariseus viram-no comer com cobradores 

de impostos e pecadores” e aí fizeram a pergunta que é o nosso verso de hoje. 

 Jesus também tinha seu grupo, pois Ele veio cumprir sua missão de salvar a humanidade 

e tinha que preparar seus discípulos para dar continuidade ao seu trabalho, mas Jesus sentava, 

comia, ia à festa de casamentos, andava no meio da multidão, deixou-se tocar pela mulher que 

tinha fluxo de sangue, estendeu a mão ao leproso e desta forma Jesus se misturava com os 

pecadores sem se envolver com o pecado. 

 O que você achou do estilo de vida que Jesus viveu aqui na terra? Ele sabia muito bem 

como se relacionar com os pecadores. Ele os tocava, os amava, orava, curava, intercedia, 

ensinava. Jesus não ficava recolhido numa igreja esperando que as massas humanas o procurasse 

no Seu trono de outro. Jesus se misturava e isso é um excelente aprendizado para sua vida 

adolescente. Saia do seu mundo e misture-se com os demais pecadores e evite o pecado. Dessa 

forma você ficará mais parecido com Ele. 
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Vinte e um de Julho 

Vinho novo é para odre novo 

 O vinho novo deve ser posto em odre novo. Marcos 2:22 

 Jesus tinha acabado de sair de mais um embate com escribas, fariseus e doutores da 

lei, pois algumas atitudes tanto de Jesus como de seus discípulos deixavam a elite espiritual 

preocupada. 

 Muitas pessoas ainda hoje e os líderes judaicos eram assim, criam tantas regras 

comportamentais, criam tantas normas que as amarram à tradição, que elas sequer questionam 

e nem querem saber se isso irá lhes fazer bem ou mal. 

 Uma vez os discípulos de Jesus apenas esqueceram de lavar as mãos antes de comer 

e já vieram os fariseus reclamar deles. Depois Jesus come na casa de Mateus e vê os líderes 

espirituais de prontidão novamente acusando os discípulos de não jejuar. Jesus saiu em defesa 

dos discípulos, dizendo que eles não precisavam jejuar enquanto Ele, Jesus, estivesse com 

eles e sim deveriam jejuar quanto Ele não mais estivesse ali. 

 Todas essas regras antigas que norteavam e aprisionavam a vida espiritual dos judeus 

receberam uma nova roupagem, uma forma mais humana, um jeito novo de se entender as 

verdades quando Jesus esteve entre nós. 

 Esse vinho novo, essa doutrina cristã, esse jeito diferente de ver a religião, as pessoas, 

o próprio sábado, deveria chegar para outras garrafas espirituais, outras pessoas que tivessem 

dispostas a aprender dos ensinamentos de Jesus. Os cristãos são os odres novos que receberam 

de coração aberto as doutrinas fantásticas de Jesus para suas vidas. 

 Fico feliz que você ainda na sua adolescência esteja curtindo a Palavra de Deus 

diariamente, os ensinamentos preciosos que saíram dos lábios do Mestre e, desta forma, você 

vai tomando gole a gole do mais puro suco da uva que é a sabedoria divina. 

 Você adolescente é o vaso novo. Sua mente é nova. Seu corpo é novo. Suas atitudes 

são novas. Suas visões de vida, de família, de estudos, de projetos de vida, de sonhos, de 

objetivos de vida ainda são muito novos e o evangelho chegou na sua vida através de Jesus 

para fazer de você um verdadeiro vaso de bênçãos.  

 Não desperdice os preciosos ensinamentos de Jesus na sua vida.  
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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 Julho 

Dificuldades no Sábado do Senhor 

 Então lhes perguntou: É lícito no sábado, fazer o bem ou 

fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. 

Marcos 3:4 

 A implicância dos líderes religiosos com Jesus e os discípulos era algo marcante no 

ministério de Cristo e é importante que os adolescentes cristãos aprendam a conviver com 

tais implicâncias. Vai chegar um dia na sua vida adolescente que pessoas de seu 

relacionamento na escola, cursinho, faculdade vão te provocar por causa exatamente da sua 

fé em Jesus e das duas uma: ou você vai sair educada e destemidamente em defesa do que 

acha correto crer ou simplesmente vai se calar e desta forma perder uma chance incrível de 

brilhar por Jesus. 

 Os fariseus tinham criado tantas, mas tantas regras sobre o sábado que eles tinham 

perdido a bênção do que é ter um sábado de descanso em nossa vida de cristãos. Os discípulos 

de Jesus estavam com Ele na sinagoga e lá tinha um filho de Deus com uma das mãos 

ressequidas e tudo o que ele queria era ser curado. Lá estavam os líderes da igreja de prontidão 

de novo para implicar mais uma vez com Jesus. Eles estavam na espreita esperando ver se 

Jesus curaria no sábado, pois para eles curar, salvar, amenizar a vida das pessoas era 

considerado trabalho e isso não era permitido pelas leis farisaicas de se fazer no sábado de 

descanso. Jesus percebendo a tocaia, a armadilha, a arapuca dos líderes faz a pergunta que é 

o nosso verso de hoje. 

 Os líderes da igreja se calaram, pois para eles as regras e as normas eram mais 

importantes que a cura das pessoas. Fico imaginando se fosse a mãe, a filha ou a esposa deles 

que estivessem sofrendo em pleno sábado se eles se lembrariam da norma ou aceitariam a 

cura que só Jesus poderia dar. É muito fácil não se preocupar com quem está sofrendo quando 

você está bem ou com saúde. É muito fácil falar em ajudar os pobres a comer, mas quando 

um mendigo pede um prato de comida quando você sai do restaurante, você adolescente para, 

volta no restaurante e paga com sua mesada o almoço dele? 

 Jesus quebra a tradição errada que foi construída pelos líderes judaicos a respeito do 

sábado e para mostrar para eles e para nós hoje que eles estavam errados, Ele cura o homem 

da mão ressequida em pleno sábado que foi criado por Ele mesmo na criação. 
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Vinte e Três de Julho 

 Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem 

a palavra e a recebem e dão fruto, em trinta, outro a sessenta 

e outro a cem por um. Marcos 4:20 

 Jesus tinha a incrível habilidade de ensinar valores e verdades eternas contando 

histórias sob a forma de parábolas. Desta forma simples e singela e que agrada a maioria 

ele tinha a atenção dos ouvintes e falava sempre utilizando coisas do dia a dia das pessoas. 

 Existem quatro tipos de ouvintes candidatos ao reino dos céus, mas o que eles vão 

fazer com o que ouviram é o que vai determinar se eles vão ou não aceitar a Jesus como 

seu Salvador pessoal. 

 Durante a fase da adolescência acontecem os maiores batismos dentro de nossas 

igrejas cristãs. Muitos adolescentes cristãos tiveram o áureo privilégio de terem pais 

cristãos e com toda a bagagem dos seus pais, com todo o apoio de seus professores de 

departamento infantil e também de seus professores de adolescentes, você com certeza é 

um adolescente espiritualmente preparado para ser o melhor dos quatro ouvintes das boas 

novas da salvação. 

 Quantos adolescentes cristãos são realmente produtivos e estão fazendo a 

diferença na vida de seus pais, amigos, professores e do seu próximo? Quando vejo 

adolescentes chegando com Bíblia e lição bíblica nas igrejas, quando participam de 

acampamentos, de congressos, de mutirões em prol do próximo, campanhas de doação de 

sangue, de arrecadação de alimentos, de cantatas de Natal, estão na verdade produzindo 

os frutos e multiplicando por 30, por 60 e por 100 vezes mais do que receberam e somente 

quem compartilha sabe que o maior beneficiado não é quem recebe e sim quem se doa. 

 Jesus sempre ensinou claramente esta verdade e está escrito nos quatro 

evangelhos: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. 

 Que sua adolescência seja realmente produtiva. Que onde você for esteja ocupado 

nos projetos que Deus tem para a salvação e a vida de outras pessoas. Que você não faça 

nada disso para se salvar, pois sua salvação é um presente e suas obras não te levarão para 

ao céu. Que os frutos exaltem somente ao Senhor Jesus Cristo. 
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Vinte e quatro de Julho 

  Nada escondido do Senhor 

 Pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto e nada 

se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Marcos 4:22 

 Que conselho maravilhoso recebemos nesta manhã diretamente de nosso Salvador e 

Senhor Jesus Cristo! 

 Nossa vida como adolescentes cristãos não deve ter nada escondido, nada oculto, nada 

obscuro. Jesus nos diz no verso 21 que a luz não é para ser colocada debaixo da cama, ficar 

escondida e iluminando pouco. 

 Vivemos em dias extremamente turbulentos na história da humanidade e milhares de 

vozes e pensamentos querem te dizer como viver, como pensar, que atitudes tomar diante de 

problemas e situações da vida. Isto que lhes falo tanto é verdade que ao abrir seu Facebook 

você vai ver muitas pessoas postando recados e mensagem e outros mais ousado vão ditando 

palavras de ordem e dali já saem com hora e local marcado para fazerem baderna nas ruas. 

 Depois que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor temos, enquanto 

adolescentes de Deus aprender a andar na luz. Você não precisa esconder seus hábitos, suas 

atitudes boas ou ruins de seus pais mesmo porque, os pais de verdade se preocupam quando 

vocês estão bem ou não. Se quando você faz algo errado seus pais humanos sabem, imagine 

agora o que você pensa que consegue esconder de Deus; é exatamente isso que a Palavra de 

Deus está te ensinando hoje. 

 Jesus foi bem claro quando disse que nós somos a luz e neste “nós” está incluído você 

que está na fase boa da adolescência. Jesus disse que nós somos o sal e logicamente você 

também está incluído. 

 Vocês adolescentes de Deus devem viver, andar, passear, se mover na luz das 

verdades plenas e abundantes da Palavra de Deus e não é difícil viver dessa forma. Basta 

tomar tempo com Deus pela manhã, abrir sua Palavra, orar, ler um capítulo por dia, começar 

seu dia louvando e agradando ao seu Pai que está no céu. Depois desse momento único pela 

manhã, você sairá de casa para difundir Jesus, a luz do mundo. Que você não se envergonhe 

de representá-lO e de confessá-lO diante dos homens. Amém. 
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Vinte e Cinco de Julho 

Preste atenção no que você vai ouvir 

Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4:23 

 Jesus começava ou falava essa grande verdade em suas parábolas. Agora, se Ele falava a 

mesma coisa duas vezes seria muito bom que você adolescente cristão prestasse atenção no que 

Ele está dizendo. 

 Logo no verso 24 Jesus diz: “Então lhe disse: Atentai ao que ides ouvir. Com a medida 

com que medirdes, vos medirão a vós e ser-vos-á acrescentada. ” 

 Existem muitas teorias sobre o que você deve pensar nesse mundo. Muitas pessoas 

passam anos estudando, escrevendo, se especializando para poder falar, impressionar e influenciar 

outras pessoas e na minha opinião elas querem duas coisas apenas: falar e serem ouvidas. 

 Geralmente quem fala demais, se acha demais e tem a Síndrome de ENA – Enorme 

Necessidade de Aparecer e dificilmente essa pessoa gosta de ser confrontada porque ao ser 

confrontada ela irá fazer algo que não gosta muito que é ouvir. 

 Se você é um adolescente e ainda não tem namorada atente para o que Jesus está te 

ensinando hoje, pois as mulheres gostam de falar e você vai ter que aprender a ouvir, isto é, se 

você quiser que seu relacionamento dê certo. 

 As grandes verdades espirituais ensinadas por Jesus durante Seu ministério na terra não 

foram aceitas pelos judeus e qual o motivo básico? Eles ouviam, mas não se interessavam em 

escutar e o mais importante é que se não escutavam não iriam colocar nada em prática no dia a 

dia de sua vida. 

 A grande maioria dos judeus estava mais interessado em criticar do que ouvir a Jesus e 

quando viram que Seu reino não era desse mundo, que Jesus não iria mesmo implodir o império 

romano, aí sim que eles não escutavam mesmo o que Jesus tinha para ensinar. 

 Os sábios ouvem mais do que falam e creio firmemente que eu e você podemos orar ao 

Senhor para que essa virtude se torne cada vez mais presente em nosso jornadear aqui na Terra. 

Um grande dia para você. Comece hoje a ouvir mais a voz de Deus. 
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Vinte e seis de Julho 

Evitando julgamentos precipitados 

Com a medida com que medirdes vos medirão a vós e ser-

vos-á ainda acrescentada. Marcos 4:24 

 Jesus consegue deixar verdades e princípios de vida plena e abundante que se vocês 

aplicarem em suas vidas ainda em formação será muito proveitoso não só para vocês como 

também para as pessoas que se relacionam com vocês. 

 Existe algo muito comum e cruel no relacionamento entre pessoas e principalmente entre 

os adolescentes, o preconceito. 

 Vivemos num mundo onde quem comanda até um ponto é nosso arqui-inimigo e ele se 

propõe a fazer de tudo para que as pessoas não se entendam e não se amem. Existem preconceitos 

diversos e você, que talvez seja um adolescente de classe média, mas ganhou uma bolsa integral 

para estudar no colégio dos ricos, talvez nem se anime muito com a ideia de estudar lá, pois com 

certeza alguns irão te medir de alto a baixo, vão avaliar suas roupas, seus tênis, seu celular, seu 

tablete e seu notebook. 

 Outra forma nefasta de preconceito é cor de pele. No mundo impregnado pelo pecado, 

muitos adolescentes buscaram exemplos errados de seus pais e são racistas pelo simples fato de 

seus pais serem racistas. Você acredita nessa realidade tão verdadeira? Muitos adolescentes que 

te excluem pela cor de sua pele não querem saber se você é gente boa, quem é sua família, quais 

são suas virtudes de caráter, se você é confiável ou honesto. Nada disso tem valor para quem tem 

preconceito, pois eles não conhecem a Jesus e, portanto, os valores que realmente contam para 

você para eles não significam absolutamente nada. 

 Então, como um adolescente de Deus consegue sobreviver nesta selva de fitas métricas 

de preconceitos?  É simples: siga as palavras de Jesus no verso de hoje e evite ficar medindo tudo 

e todos com sua fita métrica defeituosa. Viva para agradar a Deus e seus pais, pois nem na 

adolescência, nem na juventude e nem na vida adulta você conseguirá agradar a todos. Isto é 

literalmente impossível. 

 Se a partir de hoje você não mais ficar medindo seu próximo agradeça a Deus por aprender 

mais uma com o seu melhor professor Jesus Cristo. 
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Vinte e sete de julho 

Capacitando os seus discípulos 

 Sem parábolas não lhes falava. Mas tudo explicava em 

particular aos discípulos. Marcos 4:34. 

 Jesus falava para milhares e milhares de pessoas e geralmente eram as parábolas o 

Seu método favorito de ensinar, mas este verso de hoje te mostra Jesus capacitando, 

treinando, ensinando e explicando as verdades do reino de Deus aos Seus discípulos, pois 

eram os discípulos que iriam dar continuidade ao ministério que Cristo deixou. Se Jesus não 

os ensinasse em particular eles provavelmente não entenderiam as verdades profundas que 

Ele queria passar.  

Fico apenas imaginando Jesus conversando com os discípulos em particular e Mateus, 

Marcos, Lucas e João todos escrevendo, ou pelo menos tentando escrever, enquanto 

aprendiam com Jesus, creio que foi dessa forma que eles nos brindaram com vários livros do 

Novo Testamento. 

Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas você adolescente de Deus pode, graças 

à atuação do Deus Espírito Santo, ser capacitado diariamente por Jesus através de Sua 

Palavra. Quando você abre mão de uma hora por dia de seu tempo, quando troca internet, TV 

pela Palavra de Deus, lição da escola sabatina, livros de autores cristãos confiáveis, você está 

se capacitando, adquirindo conhecimento e mais do que conhecimento a verdadeira sabedoria 

para viver os turbulentos anos da adolescência e plantar uma juventude plena e útil não só 

para você, mas também para seus pais, amigos e até sua namorada (o). 

Deixe que Jesus tenha uma conversa particular contigo a cada dia. Abra mão de uma 

hora de besteiras e capacite-se também para servir melhor no exército do Senhor Jesus nesta 

terra. 

A grande maioria dos cristãos conformou-se com uma vidinha de ir à igreja, cantar, 

orar, devolver dízimos e ofertas e quando se faz um apelo para encontrar os líderes para um 

novo ano de trabalho em prol da obra do Senhor, a imensa maioria levanta e simplesmente 

vai embora. Não querem se comprometer com a missão de pregar o evangelho e muito menos 

viver esse evangelho. Você pode fazer diferente. 
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Vinte e Oito de Julho 

Escravo do Inimigo 

 Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros, 

um homem possesso de espírito imundo. Marcos 5:2 

 O evangelista Marcos continua nos informando quem era e o que fazia esse 

estranho ser: “o qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém 

prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram 

feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas e ninguém podia subjuga-lo. 

Andavam sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros ferindo-se 

com pedras. ” Marcos 6:3-5. 

 Te convido adolescente do Senhor Jesus a ler de novo o relato acima e para ver o 

estrago que o inimigo de Deus e nosso consegue fazer na vida daqueles filhos de Deus 

que resolvem se afastar dos caminhos do Senhor e se enveredar pelas trilhas do inimigo. 

 Imagine que a Bíblia fala que ele era um homem possesso de um espírito imundo, 

mas que ele já era uma presa de Satanás desde a sua adolescência? Há quantos anos esse 

cidadão não era escravo? Ele deve ter perdido sua adolescência, sua juventude, nunca 

deve ter tido uma namorada, nunca foi num camporee, nem Adole, nem EJC, nunca 

estudou num internato cristão, nunca participou de nenhum coral, nunca participou de 

uma santa ceia e muito menos, com toda a certeza, nunca viu uma cerimônia batismal. 

 Acabei de escrever tantas atividades maravilhosas, saudáveis, prazerosas 

proporcionadas pelo rei do universo e seus servos aqui na terra, somente para abençoar 

os filhos de Deus como você que decidiu não andar nos caminhos do pecado. 

 Tanta atividade boa e espiritual tem um grande objetivo que é te manter livre do 

jugo do inimigo e deixa-lo feliz no reino de Deus. Suas boas escolhas ainda na 

adolescência irão fortalecer a sua liberdade em Cristo e irá formar jovens livres, adultos 

livres e isso não tem preço. 

 O maior sonho do coração de Deus é ter você de volta no lar eterno quando Jesus 

voltar e desta forma te libertar para sempre das cadeias monstruosas do pecado que ainda 

fazem parte da sua vida. Agradeça a Deus por você ser livre em Cristo Jesus. 
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Quarta Semana 

Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

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

___________________________ 

Meditadole 

Diário de Bordo 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
4
1 

 

Vinte e nove de Julho 

     Discípulo Novo 

 Então, ele foi e começou a anunciar em Decápolis, quão 

grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. 

Marcos 5:20 

 A história de ontem continua hoje e você adolescente que tem o desejo de ler a Palavra 

de Deus cada dia, deve ler todo o capìtulo cinco para ver as maravilhas que Jesus operava na vida 

das pessoas. 

 O filho de Deus possuído pelo demônio, “quando vê a Jesus de longe, correu e adorou-o 

clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus altíssimo. Conjuro-te por Deus, 

que não me atormentes” – Marcos 5:6 e 7. 

 Raciocinem comigo: é normal um espírito imundo, o pior inimigo de Deus correr e adorar 

a Jesus? Claro que não. Aquilo era uma adoração falsa, motivada pelo deboche. Nunca Satanás 

quis se render a majestade, a superioridade e a grandeza de Jesus, mas escondido e mascarado na 

mente e no corpo de um miserável ser humano, ele simula uma adoração. 

 Jesus então ordena que o espírito imundo, que na verdade era uma legião de demônios, 

abandonasse o corpo e a mente desse filho de Deus. Você que já leu a Bíblia ou já ouviu a história 

sabe que os demônios pediram para entrar nos porcos e todos, demônios e porcos morreram 

afogados. 

 Depois de ser curado era normal que este homem quisesse seguir a Jesus. Muitos se 

comportam assim e ele já estava disposto a pegar uma carona no ministério de Cristo e mais do 

que depressa se ofereceu para ir junto. Mas Jesus sabia que sua história de escravo de Satanás 

para um servo livre do Deus criador dos céus e da terra poderia produzir um impacto positivo na 

vida de muitas pessoas e Decápolis foi abençoada com a história real do endemoninhado que 

virou discípulo e evangelista. 

 Como você adolescente de Deus tem reagido aos milagres diários que Deus efetua em sua 

vida? Você sequer se lembra de agradecer pelo seu dia antes de fechar seu olho para dormir? Tem 

você compartilhado sua fé em sua escola, seu cursinho ou seu estágio? Sua vida de testemunho 

tem sido uma bênção para os seus queridos e amigos? 
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Trinta de Julho 

Desesperado pela cura 

 E rogava-lhe muito: Minha filha está à morte. Rogo-te que 

venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Marcos 5:23 

 No tempo de Jesus, existia um homem muito importante entre os judeus que iam a 

sinagoga e seu nome era Jairo. Tudo ia muito bem na vida de Jairo, ele ia sempre a igreja, 

ajudava, louvava, participava das festas do judaísmo, tinha uma esposa especial e no mínimo 

uma linda filha, pois afinal de contas para os pais filho nenhum é feio. 

 As doenças não marcam dia e hora para chegar e essa menina veio a ficar doente e 

quero crer que Jairo a levou nos melhores médicos que seu plano de saúde poderia indicar, 

porém a tão esperada cura não vinha e todos os pais e mães sabem que uma das piores coisas 

que existe dentro da família é doença que não se cura. 

 Provavelmente Jairo tinha visto Jesus pregar em sua sinagoga. Já parou para pensar 

que lições ele deve ter aprendido quando viu Jesus abrir o Velho Testamento explicando as 

profecias de Zacarias e Isaías que falavam dele mesmo? Quantas mensagens espirituais Jairo 

já tinha ouvido? Quantas curas ele já teria presenciado?  

 Quem sabe ele vê Jesus pregar e depois vê Jesus curar e cai a ficha de Jairo e ele se 

pergunta porque ainda não levou sua filha para Jesus curar. Seu coração se enche de esperança 

e no desespero e também com intuito de mostrar humildade, ele vai até Jesus e se prostra 

ajoelhado e o verso de hoje vai te fazer lembrar o pedido de um homem realmente 

desesperado. 

 Será que estou escrevendo para algum adolescente que está doente em cima de uma 

cama? Será que você está confinado em algum hospital e precisa desesperadamente de ser 

curado? Será que os laudos médicos já atestaram que sua doença é incurável? Você 

adolescente não consegue encontrar saída humana para seu problema também muito humano? 

 Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo são a sua única ESPERANÇA. Prostre-

se se puder aos pés de Jesus e isso é para você reconhecer a soberania dele e a sua pequenez. 

Depois clame, peça, implore, chore e aceite a plena vontade de Deus para sua vida. Isso se 

chama confiar inteiramente no seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. 
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