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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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Deus salve a rainha 

 

  

 O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres e ela alcançou 

perante ele o favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei a pôs 

na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester 2:17 

 

 Que menina adolescente nunca se imaginou como rainha morando num lindo palácio? Viver 

num palácio, ter servos e servas, nunca mais precisar chegar perto de uma louça, de um banheiro, uma 

janela ou mesmo varrer a casa e tirar o pó é o sonho de consumo de muitas adolescentes. Poder acordar 

tranquilamente a cada dia, tocar um sino e ter seu desjejum servido no quarto, depois sair para cavalgar 

ou mesmo jogar golfe; não dever ser realmente nada mau, não é verdade? 

 A realeza mais badalada do planeta Terra é a monarquia inglesa. Quer ver um inglês irritado é 

pedir para ele escolher a democracia ao invés da realeza. Eles amam tudo o que se relaciona com reis, 

rainhas, príncipes, princesas, festas, aniversários e comemorações reais. Se o príncipe começa a olhar 

para uma moça, fotógrafos e jornalistas do mundo todo já vão querer saber tudo a respeito e os jornais 

e a internet de todo o planeta divulgam com o maior prazer. No dia 02/05/2015, o mundo acompanhou 

o nascimento da filha do príncipe William da Inglaterra. Não é preciso dizer o que aconteceu, pois 

centenas de jornalistas deixaram seus países para documentar e, desta forma, via internet, bilhões de 

pessoas ficaram sabendo em tempo real que mais uma princesa estava nascendo. 

 A Palavra de DEUS também nos traz a história de uma rainha cujo nome era Hadassa ou Ester. 

Ao contrário da filha do príncipe William que nasceu em berço de diamante, Ester teve uma origem 

bem simples. Vamos deixar a Palavra de Deus nos informar: Ele(Mordecai) criara a Hadassa, que é 

Ester, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai e nem mãe e era jovem bela, de boa aparência e 

formosura. Tendo morrido seu pai e a mãe, Mordecai a tomou por filha. Ester 2:7 

 Você com certeza conhece a história. O rei Assuero dispensou sua rainha Vasti porque ela o 

desobedecera e organizou o primeiro e único desfile de miss que existe na Bíblia. Depois de olhar muitas 

moças, o olhar de Assuero encontrou o de Ester e seu coração se afeiçoou tanto ao dela que ele a escolhe 

como a nova rainha da Pérsia. Se Assuero era o homem mais poderoso da terra, pois os medos e persas 

eram um dos quatro impérios mundiais, então Ester era a mulher mais poderosa da Terra, pois era a 

companheiro do rei. 

 Seu tio Mordecai a orientou não dizer em momento nenhum que ela era judia e este seu mesmo 

tio tinha um inimigo que se chamava Hamã. Como ele era habilidoso e querendo se desvencilhar de 

Mordecai, Hamã convence o rei Assuero a assinar um decreto autorizando a morte dos judeus. Imagine, 

o povo de DEUS iria ser dizimado sendo que a rainha da Pérsia também era uma judia e portanto 

deveria morrer. 

 No momento oportuno, Ester mostra toda a farsa para o rei Assuero, ela se posiciona como judia 

e o rei Assuero autoriza os judeus a se defenderem. Desta forma a batalha ficou tranquila. Ester se 

posicionou ao lado do povo de DEUS e do DEUS de seu povo. Sua lealdade ao SENHOR e seu povo 

deixou um lindo exemplo à todos os adolescentes que ainda estão no vale da decisão. Mantenha-se nos 

caminhos do SENHOR. 

 

 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Junho 

Sede de Deus 

 

 Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a 

minha alma tem sede de ti. Salmos 63:1 

 Se existe uma bênção maravilhosa a disposição de milhões de pessoas e, porque 

não dizer à disposição dos adolescentes, é a água. 

 A água tem o poder maravilhoso de levar hidrogênio e oxigênio para cada célula 

de nosso corpo. Quando adolescentes chegam de uma caminhada ou param no meio da 

mesma para tomar algo, nada satisfaz mais do que água. Perdoe-me se você não concorda 

comigo e prefere matar a sede com refrigerante. 

 O que dizer da bênção de poder tomar oito copos de água por dia e nutrir as células 

de todo o nosso corpo, dia a dia, semana a semana, mês a mês e ano a ano? 

 Que privilégio é poder tomar um último copo de água antes de dormir e utilizar a 

água para os mais necessários banhos de nossa vida!  Apesar de alguns adolescentes 

serem radicalmente contra a ideia de banhos diários, eles são necessários e se você 

pertence a alguma tribo que não toma banho todo dia, você mudará de time quando 

encontrar sua primeira namorada. 

 Como não ser grato a Deus diariamente e diariamente por poder ter água encanada 

em casa ou no internato enquanto milhões de adolescentes não tem essa bênção ainda? 

 Apesar de toda a literatura disponível sobre os benefícios da água para nossa vida 

e nosso corpo, milhares de adolescentes só tomam água quando ingerem refrigerantes e 

muitos adultos tem o mesmo perfil. Tudo isso acompanhado por muito açúcar, muito sal, 

muitos conservantes e muitos corantes. 

 Quando você entender a bênção da água, você irá ajoelhar-se diante do Senhor e 

irá fazer um pacto com Deus para abortar o refrigerante, chá preto, chá mate, café e tudo 

que vier misturado com a maléfica cafeína. 

 Que você possa ter sede de Deus do mesmo jeito que suas células precisam de 

água. Curta a bênção da presença divina todo dia na sua vida e você terá sede de Deus. 
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Dois de Junho 

Fugindo do Tumulto 

 Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto 

dos que praticam a iniquidade. Salmos 64:2 

 Extremamente oportuno este versículo dois deste Salmo, principalmente para você 

que está curtindo na pele os complicados, mas também abençoados anos da adolescência. 

 Estamos vivendo e vivenciando a cada dia, seja pela televisão ou pela internet, 

como a maldade e a violência tem se multiplicado em toda a nossa sociedade. Está virando 

moda em nosso país os protestos por qualquer motivo. Começou em 2013 por conta de 

R$ 0,20 nas passagens de ônibus em São Paulo, outro protesto para tirar na marra o 

governador do Rio de Janeiro, outra igualzinha à do Rio de Janeiro, porém para tirar o 

governador de São Paulo, outra foi contra a copa do mundo no Brasil em 2014 e outras 

com certeza irão surgir. 

 Algumas categorias de profissionais do Brasil já tem o dia certo em que entrarão 

em greve e é exatamente por isso que você adolescente não irá ter aula em determinadas 

datas, não conseguirá andar de ônibus em outras, não poderá pagar conta em banco em 

outra, não conseguirá enviar carta e nem malotes via correio em outra data. 

 É muito importante que você que é do Senhor Jesus cresça em sabedoria, pois em 

estatura é normal que você cresça e cresça também na graça ou no amor de Jesus. 

 A sabedoria te diz que toda moeda tem dois lados e isso quer dizer que as pessoas 

que protestam podem ter a melhor das intenções ou podem ter as piores. Qual o conselho 

que a Bíblia te dá hoje em pleno século 21?  Sempre que você vir adolescentes, jovens, 

adultos e idosos planejando o mal, esse é o seu momento de fugir. Não é covardia fugir 

do pecado. É necessidade mesmo. Portanto não hesite e fuja. 

 Fuja de tumultos, de mascarados que praticam diversas atrocidades, até matam e 

não querem pagar o preço de seus erros. Quando você vir baderna, tumulto, agitação 

gritaria, aceite o conselho do rei Davi e fuja. Lembre-se sempre que toda moeda tem dois 

lados e você pode ser a vítima fatal desses encontros do mal. Obrigado rei Davi. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
1 

 

Três de Junho 

Escolhidos por Deus 

 Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, 

para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade 

da sua casa, o teu santo templo. Salmos 65:4 

 O Salmo 65 é um hino de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas pelas colheitas, 

pela chuva, pela água que irrigava a terra nos campos, pelos vales, pelos rebanhos, pelas 

espigas e por todas as bênçãos que Israel recebia de Deus quando o assunto era plantio e 

colheita. 

 No meio de um salmo típico de gratidão encontro no verso quatro a felicidade de 

quem foi escolhido por Deus, de quem tem prazer na proximidade com Ele e que gosta 

de estar feliz e satisfeito na casa de Deus. 

 Até você chegar à adolescência, quem fazia a maioria das suas escolhas eram seus 

pais e se você teve a grande bênção de ter pais cristãos, com certeza você teve o maior 

privilégio que os céus poderiam lhe conceder depois da salvação em Jesus e o batismo 

diário do Espírito Santo em sua vida. 

 Seus pais com certeza fizeram boas ou excelentes escolhas por você e você pode 

e deve agradecê-los por isso. Agora você cresceu e já pode vislumbrar a profissão que 

você irá ter. Qual o tipo de garota que mais lhe interessa? Qual o melhor cursinho para 

encarar o vestibular? Qual o seu projeto de faculdade? Qual o seu sonho de carro e por aí 

você vai aprendendo a sonhar. 

 Escolhas são a principal razão porque muitos são adolescentes e jovens de sucesso 

e outros não passarão de fracassados. Quem escolhe correto vai se dar muito bem na vida 

e quem não escolher correto será um perdido, um falido não só materialmente como 

também espiritualmente. 

 Agora pense na alegria de Deus pelo fato de ter escolhido você, um adolescente 

cristão que aceitou a Jesus como Salvador pessoal, que não se prostituiu, não se drogou e 

não vive apaixonado pelo pecado. 

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

Deus não rejeita nossa oração 

 Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem 

desviou de mim o seu amor. Salmos 66:20. 

 Este Salmo 66 é um salmo de gratidão e se existe uma raça dentro do planeta terra 

que precisa agradecer mais é exatamente os chamados adolescentes cristãos. 

 Comece agora a listar em sua mente pelo menos dez motivos pelos quais você 

deve ser grato a Deus diariamente. A minha lista para você começaria com o fato de que 

um dia Jesus Cristo te encontrou e por isso você hoje é um seguidor dEle. Outros motivos 

fortes seriam ter um pai, uma mãe, irmãos também cristãos. Quem sabe você estuda numa 

escola cristã e isto também é motivo de gratidão. 

 Pronto. Enumerei cinco, mas podemos continuar agradecendo a Deus pelo 

trabalho de seus pais que lhe permite viver uma vida muito boa quem sabe. Outra grande 

bênção é poder estudar quando milhares de adolescentes não querem mais saber disso. 

Seu estágio ou seu trabalho também é motivo de agradecimento. Fechando a lista de seus 

motivos materiais, quem sabe você incluiria os preciosos alimentos que você ingere 

diariamente e a necessária água. 

 Já parou para pensar em motivos de gratidão espirituais? Tem alguma ideia do que 

seriam esses motivos espirituais de gratidão? Vamos a eles e você verá que já conhece 

alguns. 

 Que tal agradecer a Deus por poder dobrar os joelhos diariamente e orar. Pelo 

privilégio diário de louvar a cada dia com músicas e hinos que O honre. Agradecer a Deus 

pela paz. Pelo contentamento com as suas pequenas posses materiais e você pode 

continuar sua lista e verá que dez motivos são apenas o início de sua nova vida de gratidão 

a partir desta meditação. 

 A Palavra de Deus não diz se este Salmo é de Davi ou de Asafe ou de qualquer 

outro escritor, mas nosso tema de hoje também pode ser mais um motivo maravilhoso 

para orarmos a cada dia. 

 Saber que Deus não rejeita nossa oração é um presente. Um alívio maravilhoso. 
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Cinco de Junho 

As bênçãos do Senhor 

 Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe e faça 

resplandecer o seu rosto sobre nós. Salmos 67:1 

 Muitos adolescentes cristãos têm vidas abençoadas e eles acham que é muito 

normal ter sempre uma boa casa, boa comida, boas roupas, bons sapatos, bom carro, 

bom celular, bons notebooks e bons tablets. 

 Muitos adultos e, porque não dizer que muitos adolescentes cristãos, tem a ligeira 

impressão que Deus é o grande dono de uma máquina de bênçãos e na cabeça informática 

deles, basta Deus dar um enter e as bênçãos chegarão à sua vida. 

 Muitos adolescentes de Deus acham que a função principal de Deus é mandar 

bênçãos e a função principal deles é desfrutar destas bênçãos e muitos pensam seriamente 

que é só isso que deve acontecer: Deus manda e eu curto. 

 Você precisa aprender que nem sempre Deus vai lhe dar as bênçãos materiais que 

você acha que precisa, mas Ele, em Sua eterna bondade, vai lhe suprir todas as suas reais 

necessidades. 

 Tem uma passagem muito importante em Provérbios que diz: Esforça-te que o 

Senhor te ajudará e como esse verso foi inspirado é muito bom você acreditar. 

 Você não deve permitir que sua adolescência passe sem que você se esforce. Você 

precisa se esforçar para estudar, estagiar, trabalhar, estudar línguas, praticar esportes, 

evitar com todas as suas forças vícios como fumar, beber e se alimentar de coisas que não 

fazem bem a sua saúde. 

 As bênçãos materiais virão ou não e isso vai depender em grande parte do que 

você irá escolher para o seu futuro; essas escolhas começam a partir do momento que 

você chega à adolescência, começa a pensar e a se esforçar. 

 Os neurocirurgiões são médicos especializados em cirurgias na cabeça e na 

coluna. Para chegar lá são necessários dez anos de estudo e depois eles irão colher as 

bênçãos materiais desse empenho. Se inspire neles e não se esqueça de se esforçar. 
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Seis de Junho 

Qual o seu fardo? I  

 Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. 

Salmos 68:19 

 É extremamente prazeroso para mim e espero que seja para você também, começar todo 

dia dobrando meus joelhos, louvando, lendo a Palavra de Deus, bons livros e ainda aproveitando 

essa primeira hora de meu novo dia para rascunhar mais e mais meditações para adolescentes 

cristãos. 

 É muito bom agradecermos ao nosso Deus pelo eterno derramar de bênçãos sobre Seus 

filhos. Depois de derramar nosso coração diante da presença do Senhor nada melhor que abrir a 

Bíblia e ser abençoado com um verso como o nosso de hoje. 

 Sempre que chega uma nova segunda feira em sua vida adolescente, uma lista enorme de 

fardos se abre perante cada um de vocês. Tenho a certeza absoluta que o primeiro grande fardo 

na sua segunda feira seja acordar. Como adolescentes gostam de dormir até o último segundo que 

seus pais lhe dão, com certeza seus problemas começam logo após você abrir seus olhos. 

 Seu segundo fardo talvez seja ou não conseguir comer todo o alimento saudável que seus 

pais lhe proporcionaram. Seu terceiro fardo talvez seja encarar o ônibus, o metrô ou o trem que o 

levará até seu ambiente de estudo ou trabalho. 

 Seu trabalho pode ser muito prazeroso ou pode ser realmente um fardo difícil de carregar, 

principalmente se você tiver colegas insuportáveis que não gostam de você desde o primeiro dia 

que começou a trabalhar. Seu aprendizado no ambiente de trabalho também define se valerá a 

pena ou não continuar insistindo em aprender quando ninguém está muito a fim de te ensinar. 

 Seu fardo pode ser o almoço intragável do restaurante de sua empresa, pode ser o bendito 

e famoso chefe, talvez seja usar roupas que você já não quer mais ou mesmo sapatos fora de moda. 

 Não sei qual seu fardo. O que realmente te oprime e que é difícil carregar. Mas pegue 

uma caneta vermelha e sublinhe o verso de hoje na sua Bíblia e quando você achar que seus dias 

são cruéis lembre-se do nosso verso de hoje e agradeça a Deus. 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
5 

 

Sete de Junho 

Qual o seu fardo? II 

 Bendito seja o Senhor que dia a dia, leva o nosso fardo. 

Salmos 68:19 

 Ontem falei para vocês dos fardos reais, visíveis, que você como adolescente do 

Senhor Jesus convive diariamente. São circunstâncias, pessoas, chefes, professores, 

comida, ônibus, trem, metrô, carona, chuva, sol, estágios, provas, terceirão e por aí vai. 

 Mas existem fardos que adolescentes de Deus ou não, carregam bem calados. Em 

muitas casas de adolescentes, pais mercenários que só pensam em dinheiro, encaminham 

suas filhas pré-adolescentes e adolescentes para o nefasto e cruel mundo da prostituição. 

 Meninas de doze, treze ou quatorze anos recebem em suas próprias casas ou em 

motéis fétidos e nojentos, homens muito mais velhos que seus próprios pais e por horas 

elas alugam seus corpos de menina para ganhar dinheiro que nunca será delas. 

 Alguns adolescentes e não importa muito se são meninas ou garotos, tem seus 

corpos ainda virgens sendo manipulado pelos próprios pais, padrastos e madrastas. 

 Muitos pais que se drogam em suas próprias casas estimulando seus filhos a 

entrarem para o mundo do consumo e do comércio destas porcarias e milhares de 

adolescentes acordam no meio das ruas das grandes cidades tendo como seu único 

companheiro o seu pote de cola de sapateiro. 

 Muitos adolescentes não irão hoje para escola nenhuma, pois onde moram não 

existe escola. Milhares de africanos ricos irão para a melhor escola da Guiné Bissau e 

seus irmãos de pele, porém pobres, irão vê-los entrar e sonharão com o dia em que pessoas 

de algum lugar do planeta, abrirão mão da fortuna de R$ 60,00 por mês e quitarão o valor 

da mensalidade e os permitirão estudar. 

 Fardos sempre estarão fazendo parte de sua vida adolescente. Não tem como fugir 

de alguns deles. De outros dá para escapar e assim é a sua vida. 

 Jesus Cristo se ofereceu para morrer no seu lugar, para te aliviar do pior de todos 

os fardos que é o pecado. Quando Ele vier pela segunda vez, Ele te livrará para sempre. 
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Mergulhe fundo em sua 
Experiência com Deus 

Escreva abaixo em seu diário de bordo 

_______________________________________
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_______________________________________

___________________________ 

Meditadole 

Primeira Semana 

Diário de Bordo 
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Oito de Junho 

Dando bom testemunho 

 Não sejam envergonhados por minha causa os que 

esperam em ti, ó Senhor dos Exércitos; nem por minha causa 

sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Salmos 69:6 

 Uma das grandes oportunidades que o adolescente cristão tem ao longo de sua 

caminhada com Cristo na adolescência é exatamente o testemunho. 

 Quando um tribunal se reúne lá estará o juiz, o advogado de defesa, o promotor e 

também estarão as pessoas mais esperadas: as testemunhas. As testemunhas viram, 

presenciaram, viram detalhes do criminoso e podem falar com autoridade, pois elas 

estavam lá no momento em que o crime aconteceu. 

 Da mesma forma quando um adolescente cristão acorda diariamente e resolve 

dobrar seus joelhos e orar, louvar, estudar ou mesmo ler sua Bíblia, ele vê, ele presencia, 

ele sente o poder de Deus atuando em sua vida e ele sairá de casa para testemunhar desta 

fonte de poder.  

 Depois que Jesus Cristo se torna a pessoa mais importante na sua vida adolescente, 

depois que você o vê diariamente pela fé e começa a comparar a sua vida com Deus e sua 

vida sem Deus, você não terá dificuldade nenhuma em ser uma testemunha viva em prol 

de Jesus, pois sua vida é muito melhor que de muitos adolescentes nesta terra. 

 Como é fácil falar de Jesus quando se vive Jesus. Como será fácil não se 

envergonhar de levar a Bíblia para a Igreja, uma vez que você a lê a cada dia. Como será 

tranquilo dizer ao seu patrão que no sábado você não trabalha ou mesmo explicar ao 

professor da faculdade o porquê de não fazer uma prova na sexta-feira à noite. 

 Testemunhar não é somente para o momento da missão quando você sai de sua 

igreja para entregar rosas para mendigas de rua no dia internacional de mulher ou mesmo 

quando vai levar sanduiches, leite quente e bolo para drogados na rua. 

 Testemunho é desde o momento em que você acorda até o momento em que você 

dorme e como é bom levantar e mostrar ao mundo de que lado você está. 
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Nove de Junho 

Algo novo para amar 

 Folguem e alegrem em ti, todos os que te buscam; aqueles que 

amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja 

o nome do Senhor. Salmo 70:4 

 É muito bom no início de cada dia poder ter o privilégio de abrir a Palavra de Deus e 

receber a inspiração do Espírito Santo me dando paz e conduzindo minha mente para escrever 

diariamente mais uma nova meditação para adolescentes de Deus. 

 Leia de novo o título e o verso áureo de hoje. Descobriu o que há de novo para se 

amar? Você já tem a resposta para algo que nem você e muito menos eu, pensávamos em 

amar? 

 Na adolescência da vida descobrimos o mais lindo dos sentimentos que é o amor. 

Sabemos muito bem o é que amar pai, mãe e irmãos, mas nada fala tanto sobre amor ao 

coração adolescente quanto o sentimento que acelera o seu coração quando um adolescente 

vê a gata de sua vida ou o a adolescente vê o príncipe dos seus sonhos. 

 Quando este estalo maravilhoso acontece, você esquece o que está fazendo, você 

derruba seu celular, você gagueja normalmente e fica maravilhado (a) pelo templo de beleza 

que você vê na sua frente. 

 Leva um tempo entre amizade virar namoro ou não, dependendo do ânimo dos 

pombinhos, mas o amor começou a nascer nesses corações e esses dois deverão se empenhar 

para que esse sentimento tão lindo se torne muito, mas muito forte entre eles. 

 Essa é uma verdade incontestável: adolescentes gostam de amar e ser amados. Não 

tem como fugir dessa realidade. 

 Nunca tinha pensado em amar a minha salvação e fiquei extremamente agradecido ao 

meu Deus por mais esse presente da Sua Palavra. 

 Além de tudo o que você já tem para amar, além de todo o carinho que com certeza 

você dá para amigos, parentes, sua namorada ou seu namorado, aproveite mais este motivo 

para amar: a sua salvação. 

 Tenha um lindo e maravilhoso dia e agradeça a Deus por Ele ser quem Ele é. 
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Dez de Junho 

Somos do Senhor 

 Desde o ventre tenho confiado em ti; tu me tiraste das 

entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti 

constantemente. Salmos 71:6 

 Prezado adolescente do Senhor, hoje você precisa parar de ler esta meditação, abrir a 

Palavra de Deus em Salmos 71:6 e se você tiver o hábito saudável de sublinhar os que mais te 

tocam você vai encontrar vários. 

 Marcou os seus? Então vou compartilhar os que realmente falaram ao meu coração e se 

você tiver o mesmo sentimento que eu, será interessante. 

 Em ti Senhor me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Verso um. 

 Sê para mim uma rocha de refúgio, o qual possa recorrer continuamente. Dá um 

mandamento que eu salve, pois tu és a minha rocha e minha fortaleza. Verso três. 

 Pois tu és a minha esperança ó Senhor Deus. A minha confiança desde a minha mocidade. 

Verso cinco. 

 Existem outros versos que tocaram meu coração, mas de tudo o que li, fiquei 

impressionado como o autor de Salmos tinha a certeza plena que o seu Deus já era quem cuidava 

dele desde o tempo em que estava na barriga de sua mãe. 

 Muitas pessoas não tem a menor noção de sua origem. Milhões e milhões de pessoas 

vivem neste mundo sem saber de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde estão indo. 

 O salmista sabia exatamente que ele pertencia a Deus desde quando ele ainda estava no 

ventre de sua mãe. Ele sabia que sua vida dependia inteiramente das bênçãos divinas e por isso o 

prazer de sua vida era louvar e engrandecer o nome do Senhor. 

 Poder levantar diariamente, encarar todas as suas lutas diárias como adolescente cristão, 

sabendo de antemão que sua vida pertence ao Senhor, faz toda a diferença, não é verdade?  

 Faça um pacto com Deus para ser DELE, na adolescência, na juventude, na vida adulta e 

pelo resto dos muitos dias que ainda virão para você. 
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Onze de Junho 

Nosso maravilhoso Deus 

 Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que 

faz maravilhas. Salmos 72:18 

 Até onde sei a humanidade escolheu durante muito tempo sete maravilhas 

inigualáveis pela beleza, pela criatividade, pela engenhosidade. Todas são extraordinárias 

e você pode procurar no Google e verás todas a qualquer momento. 

 O salmista Davi, porém, dá ao seu e nosso Deus o título de “O único que faz 

maravilhas.” 

 Se existe um povo na face desta terra que sabe o que são maravilhas vindas 

diretamente das mãos de Deus, este povo é a nação israelita. Cada israelita que saiu do 

Egito no tempo de José, que peregrinou no deserto, que viu o Mar Vermelho se abrir e 

engolir todo o exército de Faraó, que acordava com maná para comer em pleno deserto e 

que viu água sair da rocha, sabe por experiência quão maravilhoso é este Deus que faz 

maravilhas. 

 Deus, em sua providência, manda Jesus Cristo para nos salvar e o Filho de Deus 

também faria as maravilhas tão grandiosas como as presenciadas pelos judeus do 

passado? 

 Sim, Jesus Cristo também é Deus e Ele também fez muitas, mas muitas maravilhas 

e você que é adolescente do Senhor sabe muito bem do que estou falando. Jesus curou a 

mulher que tinha fluxo de sangue por doze anos, fez muitos cegos verem, muitos 

paralíticos andarem, muitos surdos ouvirem, mortos foram ressuscitados e nunca os 

judeus tinha presenciado nada igual em toda a sua história. 

 Não dá para esquecer o maravilhoso milagre da multiplicação de pães e peixes. 

Você já parou para pensar quantos sanduiches cada adolescente comeu? Quantas espinhas 

de peixe eles contavam a cada peixe que eles comiam? Imagina a felicidade de poder 

comer quantas vezes quisessem e ter a certeza que não iria faltar? 

 Qual a maior maravilha que Deus fez na sua vida adolescente? Particularmente 

acho que o batismo diário do Espírito Santo é uma maravilha na minha vida. 
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Doze de Junho 

Todos os maus se dão bem? 

 Até que entrei no santuário e atinei com o fim deles. 

Salmos 73:17 

 Como é saudável e prazeroso estabelecer bons hábitos em nossa vida e se você 

resolver fazer isso na adolescência prepare-se para uma vida abençoada na juventude e na 

maturidade. 

 Creio que você já aderiu a sua ginástica espiritual, pois sempre tenho enfatizado a 

importância de sua devoção pessoal antes de sair de casa e posso ver pela fé você se alongando 

sempre que ajoelha e agradece a Deus por mais uma noite e pelo novo dia que virá. 

 Este salmo setenta e três é de Asafe e não do rei Davi e Asafe externa neste salmo um 

pensamento que com certeza já passou na cabeça de todo cristão: vale a pena continuar a 

andar nos caminhos do Senhor quando vemos que os ímpios, aqueles que vivem e amam 

abertamente o pecado, o roubo e a corrupção viverem tão bem? Por que uma parte 

significativa de ímpios vive bem e você adolescente cristão não consegue sequer ter um 

celular mais novo? 

 Asafe colocou todos esses sentimentos na linguagem do seu tempo e nos motiva a 

pensar se vale ou não a pena servir ao Senhor. 

 Muitas vezes olhamos apenas algumas categorias de ímpios se dando bem e 

esquecemo-nos da grande maioria destes mesmos ímpios que já foram pegos em flagrante 

quebrando as leis do país e hoje tem que passar vinte e duas horas das vinte e quatro possíveis 

de cada dia, dentro de uma cela sem se comunicar com ninguém e sair apenas por duas horas 

para tomar banho de sol. 

 Pense por um momento nos chefes do narcotráfico das grandes cidades deste país, 

que não podem confiar em ninguém, pois sua vida vale muitos pontos no currículo dos 

policiais que anseiam e sonham com a sua morte. 

 Asafe nos lembra de alguns presentes que os ímpios não têm, e você pode encontrar 

estas bênçãos lendo todo o Salmo. Prefira sempre a sua vida com Deus e você verá que apesar 

de tudo, sua vida com Deus é maravilhosa e a deles não. 
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Treze de junho 

Nosso Deus é nosso Rei 

 Todavia, Deus é o meu Rei, desde a antiguidade, 

operando a salvação no meio da terra. Salmo 74:12 

 Todos os adolescentes do Senhor Jesus que também tiveram pais do Senhor Jesus, 

pais estes que planejaram sua vida de forma tal que você pudesse estudar na adolescência 

ao invés de trabalhar, considerem-se abençoados. 

 Quando adolescentes vão para bancos escolares e estudam de verdade, eles estão 

construindo o alicerce do seu futuro e de uma vida boa ou muito boa. Nas escolas 

aprendemos curiosidades interessantes e para mim, em especial, uma dela é estudar e ler 

sobre a Inglaterra que mantem até hoje a monarquia como forma de governar o país. 

 Milhares e milhares de ingleses amam e veneram a rainha Elizabeth. Amam a 

corte, as carruagens, os soldados da guarda com seus uniformes impecáveis, o luxo da 

realeza, o castelo e tudo o que se relaciona com a vida real. 

 Uma das melhores notícias que acontecem na Inglaterra e que é visto por bilhões, 

eu digo bilhões de pessoas em todo o mundo é o casamento dos príncipes e das princesas. 

Todo o luxo, a pompa, os carros, as carruagens, as roupas, a decoração, a comida, a 

extravagância das roupas dos convidados, os chapéus e outros acessórios, tem como 

objetivo mostrar para o mundo como vivem os ricos de lá. 

 Quando os príncipes resolvem ter um filho, novamente as lentes de jornalistas do 

mundo inteiro se voltam para lá e o futuro rei da Inglaterra quando nasce vira notícia e se 

ele mesmo como bêbe tivesse Facebook, teria milhões de curtidas enquanto você tem 

muito poucas no seu. Contei toda essa realidade para lhe chamar atenção para o verso de 

hoje. Para Asafe, Deus sempre foi seu rei e ele se sentia muito feliz com essa bênção. 

 É muito bom acordar diariamente se sentindo o filho do Rei, pois isso é 

exatamente o que você é. Quando seus amigos ou mesmo parentes te diminuírem ao longo 

de sua trajetória de vida, não entre na briga ou qualquer discussão. Saia de lado, feche 

seus olhos e agradeça a Deus por ser filho do Rei do Universo. Maravilhosamente alegre, 

feliz e agradecido por ter uma origem tão nobre. Você é celestial, graças a Deus. 
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Quatorze de Junho 

Nosso Justo Juiz 

 Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Salmos 75:7 

 Desconheço algum adolescente cristão que ame a injustiça. Antes de você chegar 

à adolescência, muito provavelmente seus pais te ensinaram bem claramente a noção das 

coisas certas e erradas. Um dia, muito provavelmente esse fato aconteceu contigo: você 

viu seu pai ou sua mãe fazerem exatamente o contrário de algo que eles disseram que era 

certo e você ficou realmente perdido no meio dessa informação errada. 

 Quando você que chegou aos áureos anos da adolescência e vê os heróis de sua 

infância prometendo e não cumprindo, vivendo o contrário do que pregam, nasce em você 

um sentimento mais profundo de justiça. 

 Um dos piores defeitos de caráter dos pais, quem sabe o pior deles, seja a 

incoerência. Ter pais que pregam uma coisa e vivem outra, criam um nó na sua cabeça 

adolescente que muitas vezes irá ficar perdido no meio de muitas decisões a serem 

tomadas, pois faltou um referencial de verdade plena na sua vida. 

 Muitos adolescentes continuam vivendo e confiando na vida de mentiras que os 

pais contam e geralmente ficam revoltados quando essas mentiras os prejudicam e aí 

começam os conflitos domésticos. Quando o barril de pólvora está prestes a estourar, 

alguns adolescentes vão encontrar refúgio na casa de tios e avós e seu verdadeiro e 

primeiro lar ficou desfeito. 

 Se por acaso você vive estranhamente num lar onde a incoerência é a nota tônica 

da família, é muito bom que você alicerce seus princípios e seu estilo de vida nos 

ensinamentos da Palavra de Deus. 

 A Palavra de Deus, como o próprio nome já indica, não é palavra de homem e, 

portanto, você pode confiar plenamente. Lógico que você deve entender o contexto antes 

de se prender a um texto, saber quem escreveu e para quem escreveu e ir aproveitando 

diariamente as bênçãos divinas. 

 Você irá crescer, se fortalecer e irá constatar que Deus Pai é o único juiz perfeito. 

Ele decidirá com bases justas nosso destino eterno. Louvado seja Deus por isso. 
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Quinze de Junho 

Presenteando ao Senhor 

 Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus, tragam 

presentes, os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. 

Salmo 76:11. 

 Um psicólogo cristão muito famoso nos Estados Unidos por escrever livros 

importantes para orientar famílias e gerações inteiras de filhos, escreveu um livro que, na 

minha singela opinião, deveria estar na biblioteca de todo pai de adolescentes. 

 Nesse livro ele diz que existem cinco principais linguagens de amor para se lidar 

como os filhos adolescentes e uma destas linguagens é exatamente o presente. 

 O autor estimula os pais a descobrir a linguagem preferida de seu filho e investir 

meios e tempo para conquistar seu filho e desta forma procurar melhorar o relacionamento 

com eles a cada dia. 

 Particularmente não conheço ninguém que não goste de ganhar presentes e você não 

deve ser exceção a esta regra. Por falar em presente acabo de lembrar que estou pagando em 

dez vezes no Mastercard o presente que dei a minha filha caçula por passar na faculdade que 

ela sonhava em fazer, isso com apenas dezessete anos e ela mesmo foi quem escolheu. 

 O salmista neste curtíssimo Salmo 76 nos estimula a trazer presentes ao Senhor. 

Imagine apenas por alguns segundos se nosso Deus Todo Poderoso, o dono de todas as 

riquezas desta terra, precisaria de presentes? Deus estaria tão preocupado com todos os 

dízimos que cristãos de todos os lugares da Terra levam e trazem às suas igrejas? Que tipo de 

presente poderia agradar ao nosso Deus que já tem tudo? 

 Vamos entender algo importante: Deus nos abençoa firmemente como cristãos com 

bens materiais e quando eu levo na casa de Deus o dízimo e as ofertas da minha renda, eu 

estou apenas devolvendo à Ele o que Ele já definiu como sendo Seu e se eu ficar com a parte 

dEle, Ele mesmo me diz que o estou roubando. 

 Creio que o melhor presente que damos a Deus é a nossa decisão de escolher pertencer 

unicamente ao Senhor e nem um pouquinho para o inimigo. Permanecer fiel ao Deus de nossa 

vida!! Este com certeza é um presente que alegra o coração do Pai 
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Quinze de Junho 

Presenteando ao Senhor 

 Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus, tragam 

presentes, os que estão em redor dele, aquele que é tremendo. 

Salmo 76:11. 

 Um psicólogo cristão muito famoso nos Estados Unidos por escrever livros 

importantes para orientar famílias e gerações inteiras de filhos, escreveu um livro que, na 

minha singela opinião, deveria estar na biblioteca de todo pai de adolescentes. 

 Nesse livro ele diz que existem cinco principais linguagens de amor para se lidar 

como os filhos adolescentes e uma destas linguagens é exatamente o presente. 

 O autor estimula os pais a descobrir a linguagem preferida de seu filho e investir 

meios e tempo para conquistar seu filho e desta forma procurar melhorar o relacionamento 

com eles a cada dia. 

 Particularmente não conheço ninguém que não goste de ganhar presentes e você não 

deve ser exceção a esta regra. Por falar em presente acabo de lembrar que estou pagando em 

dez vezes no Mastercard o presente que dei a minha filha caçula por passar na faculdade que 

ela sonhava em fazer, isso com apenas dezessete anos e ela mesmo foi quem escolheu. 

 O salmista neste curtíssimo Salmo 76 nos estimula a trazer presentes ao Senhor. 

Imagine apenas por alguns segundos se nosso Deus Todo Poderoso, o dono de todas as 

riquezas desta terra, precisaria de presentes? Deus estaria tão preocupado com todos os 

dízimos que cristãos de todos os lugares da Terra levam e trazem às suas igrejas? Que tipo de 

presente poderia agradar ao nosso Deus que já tem tudo? 

 Vamos entender algo importante: Deus nos abençoa firmemente como cristãos com 

bens materiais e quando eu levo na casa de Deus o dízimo e as ofertas da minha renda, eu 

estou apenas devolvendo à Ele o que Ele já definiu como sendo Seu e se eu ficar com a parte 

dEle, Ele mesmo me diz que o estou roubando. 

 Creio que o melhor presente que damos a Deus é a nossa decisão de escolher pertencer 

unicamente ao Senhor e nem um pouquinho para o inimigo. Permanecer fiel ao Deus de nossa 

vida!! Este com certeza é um presente que alegra o coração do Pai. 
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Dezesseis de Junho 

Ninguém igual ao nosso Deus. 

 Que deus é tão grande como o nosso Deus? Salmos 77:13 

 Que diferença faz na vida de cada adolescente cristão saber que não existe nenhum 

deus igual ao nosso grande Deus! 

 Pense por apenas um momento que milhões e milhões de adolescentes nasceram, 

cresceram, namoraram, casaram, tiveram seus filhos e morreram adorando o sol, a lua, as 

estrelas, imagens de escultura, ratos, bois, vacas e com certeza não tiveram respostas às 

suas orações. 

 As pessoas, incluindo adolescentes cristãos, têm seus deuses. No momento atual 

em que estou vivendo, com certeza o grande e poderoso deus desses adolescentes é o 

celular com acesso à internet. Quase a totalidade das tribos de adolescentes do planeta 

tem o dito brinquedo e perdê-lo é quase como perder a vida, tamanha devoção que os 

adolescentes têm pelo celular. 

 Fico também impressionado com o fato de adolescentes cristãos terem também o 

mesmo nível de idolatria de seus colegas não cristãos. Muitos e são muitos mesmos os 

adolescentes cristãos que perderam o total e quando digo total eu digo total e não parcial 

respeito e reverência com a casa de Deus. 

 O tempo de louvor, de estudo da lição da escola bíblica, mensagem pastoral e 

mesmo o precioso tempo da oração não significam mais nada para milhares de 

adolescentes que frequentam igreja e que um dia entregaram suas vidas ao Senhor e lhe 

prometeram colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Na prática o celular tem sido o seu 

deus. 

 Muitos adolescentes do Senhor Jesus só estão indo à igreja porque seus pais os 

obrigam. Vão lá para ser a novíssima geração de papa sermão e sem qualquer 

compromisso com Deus, louvor, oração, adoração e missão. O corpo deles está lá, mas 

seu coração e sua mente estão no celular.  Quando Asafe enxerga Deus do tamanho que 

ELE realmente é, ele nos deixa o verso de hoje como um presente. Quando Deus for 

realmente Deus em sua vida adolescente, talvez sobre mais tempo para o Senhor. 
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Dezessete de Junho 

Tarefa para pais 

 Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se 

esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os 

mandamentos. Salmos 78:7 

 Quando você adolescente que me acompanha nesta meditação abrir a Palavra de Deus 

hoje vai ver que de todos os salmos que você já leu até agora nesta meditação, este é o maior. 

O salmista Asafe tem um excelente poder de síntese, pois ele consegue resumir todos os 

quarenta capítulos de Êxodo em apenas setenta e dois versículos. 

 Os pais tinham uma lei em Israel e vamos deixar que o próprio Asafe nos informe: 

 “O que ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos 

a seus filhos; contaremos a geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as 

maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e 

ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a geração os 

conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos 

seus descendentes”, o restante é o nosso verso de hoje. 

 Essa lei criada por Deus criava uma obrigação, um dever, um requisito para os pais 

que era a responsabilidade para transmitir aos seus filhos tudo o que eles tinham aprendido 

com Deus. 

 Por incrível que possa parecer a responsabilidade espiritual da família cabe ao 

sacerdote, o líder e o chefe da casa e nos lares ainda estáveis essa função é dever do pai, 

esposo e marido. Na ausência do pai, aí sim a responsabilidade recai sobre a mãe. 

 Os pais cristãos têm essa missão e para mim, nada é tão prazeroso como levar seu 

filho adolescente aos pés de Jesus, vê-lo sendo batizado e ter uma vida abençoada e abundante 

para o resto de sua vida é certeza de missão cumprida. 

 Se você adolescente teve um pai ou uma mãe desse nível que te encaminhou nos 

caminhos do Senhor e se hoje você é o que você é graças a eles, então levante as mãos para 

o céu e dobre seu joelho, pois você foi um adolescente realmente abençoado. Agradeça 

diariamente sua vida abençoada e louve ao Senhor por mais este motivo. 
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Dezoito de Junho 

Castigo para os ímpios 

 Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu 

nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu 

nome. Salmos 79:9 

 Depois de ler todos os setenta e dois versículos do salmo 78, estava curioso para saber 

o que ele tinha escrito no próximo salmo. De cara o título me chamou a atenção, pois neste 

salmo o povo de Israel louvava ao Senhor pedindo que Deus castigasse os seus inimigos. 

 Temos que lembrar que o povo de Israel vivia constantemente em guerra e batalhas e 

se você acha que ele sempre ganhava se enganou, pois muitas batalhas foram perdidas e 

tiveram que virar escravos de novo. 

 Como adolescente cristão, você tem o direito de questionar assim: Como assim o povo 

que tem Deus do seu lado pode perder? Se o Deus todo poderoso estava guiando de dia e de 

noite, porque eles perdiam? 

 Quando você lê a Palavra de Deus com calma e interesse, vai ver que em muitas 

batalhas, o povo de Deus na terra daqueles tempos, sequer se dava ao luxo de consultar ao 

Senhor, seja através de oração ou dos profetas. Ir para as batalhas confiando na força dos seus 

jovens soldados e nas suas lanças e escudos é muita pretensão. Como Ele não era convidado, 

Ele iria lá fazer o que, não é verdade? Deus é um autêntico cavalheiro. 

 Muito provavelmente o povo lia e cantava este Salmo quando tinha perdido a guerra 

mais uma vez e no exílio, como escravos dos vencedores, eles clamavam a Deus por 

libertação e de quebra eles pediam castigo para seus inimigos. 

 O verso de hoje é um pedido de ajuda e um pedido de perdão dos pecados. Esse verso 

merece ser marcado na sua e na minha Bíblia. 

 Outro verso que será o nosso tema de amanhã será o verso onze. O salmo fecha com 

o verso treze: “Então nós teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de 

geração em geração proclamaremos os teus louvores.” 

 Que privilégio poder fazer parte do povo de Deus nesta terra. Poder ser totalmente do 

Senhor Jesus. Ser batizado diariamente com o Espírito Santo. Bom dia. 
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Dezenove de Junho 

O Clamor dos Presidiários 

 Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a 

grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão 

sentenciados à morte. Salmos 79:11 

 Neste sábado que passou fui normalmente à minha igreja adventista do sétimo dia em 

Curitiba. Temos por hábito em nossa igreja assistir ao culto primeiro e depois, todos os que 

ficarem e quiserem, estudam ou recapitulam as preciosas lições bíblicas da escola sabatina. 

Fui para a classe dos adolescentes e minha esposa, que é a atual coordenadora local dos 

adoles, me pediu para buscar, na classe dos jovens, uma encomenda de uma amiga. 

 Ao chegar identifiquei o esposo dela e vislumbrei muito rapidamente um vídeo 

denominacional onde aparecia uma senhora de meia idade que tem um ministério com 

presidiários. Esta senhora sai de casa à cada sábado e vai para o presídio, não só para falar do 

amor de Deus, mas principalmente para viver o amor de Deus. 

 Quando ela chega dentro do ambiente da prisão, alguns jovens rapazes e outros nem 

tão jovens assim, estão aguardando a oportunidade de ouvi-la, abraça-la e chorar com ela. Ela 

parece ter adotado todos eles, tamanho o carinho que os encarcerados lhe devotam e ela aceita 

abraços de todos, ora, canta, agradece, pede, intercede, chora e depois de passar esta manhã 

fantástica, ela se despede para voltar para seus queridos. A cada sábado, ela faz presidiários 

felizes e todos os envolvidos com ela estudam a Bíblia, a lição da Escola Sabatina e 

desabafam.  Ela na verdade é uma grande mãe adotiva. 

 Já estive pregando para presidiários quando tinha dezessete anos, era recém-batizado 

e lhe garanto, prezado adolescente que não é nada fácil encarar o ambiente prisional. Depois 

de ver o vídeo, cheguei à conclusão que é preciso ter uma dose extra, mas bem grande do 

amor de Deus no coração. 

 Esta mulher sai do conforto de seu lar, se coloca num ambiente de risco, podendo ser 

feita refém a qualquer momento, mas ela não se preocupa com nada disso, pois Deus a 

chamou para amar a quem não espera mais ser amado. A alegria dela é falar e mostrar por 

atos que Deus existe e Ele também ouve a oração de presidiários que aceitaram a Jesus Cristo 

como seu Salvador pessoal. A graça alcança a todos. 
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Vinte de Junho 

Voltando para o Senhor 

 Faze-nos voltar, ó Deus dos Exércitos, faze resplandecer o 

teu rosto e seremos salvos. Salmos 80:7 

 Neste salmo, Asafe, um dos salmistas do povo de Israel, clama para que o Senhor 

tenha misericórdia deles e os faça voltar da terra do inimigo. 

 Muitos adolescentes cristãos tem uma ótima vida material, gostam de estar em suas 

igrejas, mas durante a semana se deixam levar pelas artimanhas do inimigo e não são poucos 

os que se aventuram a colocar o pé, as mãos, os ouvidos, a mente e o coração no território 

dele. 

 Não são poucos os adoles de Deus que começam a ouvir músicas que não honram e 

não exaltam o Deus de sua infância. Quantos adolescentes estudam com o fone de ouvido 

ligado e no meio de seus estudos e música profanas, Satanás vai criando neles o gosto pelos 

ritmos e letras que exaltam o poder das trevas. 

 Muitos adolescentes aprendem inglês durante sua adolescência e cantarolar músicas 

americanas acaba se tornando um dos seus hobbys preferidos. Embalados pela facilidade de 

se praticar o que estudou, adolescentes de Deus escutam, cantam e repetem músicas criadas 

pelos agentes das trevas, onde se exalta a morte, a vaidade, a violência e o próprio inimigo. 

Músicas onde o nome de Deus é rebaixado ao nível mais baixo possível, pois esse é o objetivo 

do inimigo de Deus. 

 Comecei a pregar num congresso de adolescentes de minha igreja em Ji Paraná em 

Rondônia, pedindo para que todos os adolescentes que ainda se achavam como propriedade 

exclusiva do Senhor, que apagassem todas as músicas de seus celulares, que enalteciam a 

serpente e não ao cordeiro do Deus que tira o pecado do mundo e uma menina de seus 

quatorze anos, tocada pelo Espírito Santo de Deus, antes de dormir naquela noite, deletou, 

detonou, extinguiu, extirpou cem músicas da serpente que infestavam seu celular. 

 Se você que ainda é do Senhor, se perdeu nas melodiosas ou nervosas ondas das 

músicas da serpente, passou da hora de jogar tudo isso no lixo. Dobre seus joelhos, siga a 

menina de Ji Paraná e peça perdão ao Senhor por ter ficado na terra do inimigo. 
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Vinte e um de Junho 

Aprendendo a ouvir 

 Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse 

nos meus caminhos. Salmos 81:13 

 Se existe uma virtude que você adolescente de Jesus precisa cultivar e incorporar 

na sua vida é a habilidade para ouvir. 

 Ouvir com qualidade também mostra carinho e respeito por quem está falando. 

Trabalho diariamente com computador e já me vi trabalhando, digitando, fazendo 

cálculos enquanto colegas de trabalho estavam tentando falar comigo. Isso é uma 

tremenda falta de educação, falta de carinho e respeito com outros seres humanos. Tomei 

uma atitude e agora quando colegas querem falar comigo, paro tudo e lhes dou atenção 

total. 

 Ouvir vai ser essencial para você que pensa em namorar.  Se você quiser que seu 

namoro dê certo, você vai ter que aprender a conversar e conversar só tem dois caminhos: 

falar e ouvir. 

 Leia o Salmo 81 e identifique quantas vezes o salmista Asafe exortou o povo de 

Israel para ouvir o Senhor, você vai ver que Asafe por três vezes fez este apelo ao seu 

povo. Na vida real dos adolescentes de Deus, quando eles fazem qualquer besteira, 

lembram-se rapidamente que nada daquilo precisava ter acontecido se tivessem ouvido a 

repreensão do Pai do céu, do pai da terra, da mãe, dos professores e etc. 

 Para quase todos os seres humanos, falar é fácil. Difícil mesmo é ouvir. Quando 

paramos para ouvir sem se intrometer e sem cortar o que o outro está falando é realmente 

uma prova de que você começou a ser sábio e está disposto a amar mais o seu semelhante.  

 Os verdadeiros sábios ouvem mais que falam e confesso que até hoje falo mais 

que ouço e tenho lutado para ser um vencedor nesta batalha de ouvir mais que falar. 

 Um dos melhores momentos de ouvir é quando você abre sua Bíblia e deixa Deus 

te falar. Aí começa o seu aprendizado. Neste momento nasce um adole sábio.  
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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 junho 

A terrível justiça humana 

 Até quando defenderei os injustos e tomareis partido ao 

lado dos ímpios. Salmo 82:2 

 Bom e maravilhoso dia começando para todos os adolescentes de Deus que 

dedicam suas primeiras horas deste novo dia para se encontrar com a Palavra de Deus. 

Que o Senhor Jesus o abençoe grandemente neste novo dia e que antes de você sair de 

casa você seja batizado pelo Espírito Santo de Deus. 

 O pequeno Salmo 82 de Asafe tem apenas oito versículos e logo no verso dois, 

ele mostra toda a sua indignação com os juízes humanos que defendem os injustos e 

tomam partido do lado dos ímpios. 

 Ele dá conselho para estes juízes e no verso três e quatro está escrito: “Defendei a 

causa do fraco e do órfão, protegei os direitos do fraco e dos órfãos, protegei os direitos 

do pobre e dos oprimidos. Livrai o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios”. 

 Não conheço nenhum adolescente de Deus que ame a injustiça. Muito pelo 

contrário. Também não conheço nenhum adolescente de Deus que ame a hipocrisia. 

Conforme este salmo, ele pede aos juízes que se afastem de ajudar os injustos e ímpios e 

defendam quem realmente precisa. 

 Vivemos em tempos muito tenebrosos quando o assunto é justiça. Neste ano de 

2014, em menos de duas semanas de intervalo, a Internet mostrou reportagens onde 

tribunais de dois países liberaram de suas cadeias dois presidiários, sendo um deles uma 

mulher que, depois de anos, teve seu caso revisto e foi declarada inocente. Isso depois de 

terem sido literalmente esquecidas no presídio por quarenta e sete anos. 

 O consolo para você, para mim e para Asafe está no verso oito: “Levanta-te ó 

Deus, julga a terra, pois todas as nações são a sua herança.” 

 Oremos hoje, para que Jesus cumpra mais rapidamente a Sua promessa e volte 

para nos buscar. Ele com certeza julgará de forma justa e coerente todos nós. Que ao nos 

vir buscar, nos encontre preparados para irmos morar com Ele por toda a eternidade. 
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Vinte e três de junho 

Só Deus é o Senhor 

 Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de 

Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Salmo 83:16 

 Este é mais um salmo de Asafe.  Confesso a você adolescente que estou 

impressionado com a forte inspiração que Deus deu à Asafe. Em cada lindo salmo que 

ele escreveu, tem sempre bênçãos a serem colhidas para nossa vida espiritual. 

 Quando você ler todo o Salmo, vai ver Asafe pedindo para Deus não ficar parado 

e tomar atitude contra os diversos inimigos que o povo de Israel tinha e olha que não eram 

poucos. 

 Não creio que adolescentes do século 21 chamem seu pai de senhor, mas meu pai 

terrestre sempre gostou e eu sempre chamei, até por uma questão de respeito com ele. 

Creio que muitos pais gostam de serem chamados assim por conta de um certo sentimento 

de superioridade. Deve funcionar assim na cabeça deles: eu sou seu pai e senhor e vocês 

meus filhos me devem obediência e minha vontade sempre deve ser satisfeita. 

 Ao ler este salmo e ver este especial verso dezoito, parei para pensar que apesar 

de meu pai gostar de ser chamado de senhor, somente Deus é meu único Senhor. 

 Somente ao Senhor devemos louvar, mesmo porque você, como adolescente de 

Deus, não deve se perder cantando músicas mundanas que só enaltecem quem as faz ou 

o inimigo que as inspirou. Somente ao Senhor devemos orar e abrir nosso coração, pois 

Ele sempre estará disposto a te ouvir. Somente ao Senhor devemos confessar nossos 

pecados e não há homens mortais e pecadores como eu. Somente ao Senhor devemos nos 

curvar e ajoelhar e a ninguém mais. 

 Nosso trabalho é muito importante para nossa sobrevivência, mas ele não é o 

nosso Senhor. Nossa família são as pessoas que nos motivam a viver mais intensamente, 

mas estes queridos não são o nosso Senhor.  

A igreja e os irmãos em Cristo que conhecemos também não são o nosso Senhor 

e muito menos nossos pais terrestres são nossos senhores, pois hoje todos aprendemos 

com Asafe: Deus é o único Senhor. Amém por isso. Deus seja louvado por isso. 
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Vinte e quatro de junho 

O Maravilhoso Salmo 84 

Quão amáveis são os teus tabernáculos ó Senhor dos Exércitos. 

Salmos 84:1 

Quando abro a Palavra de Deus diariamente para ler e apreciar os seus ensinamentos, fico 

esperando encontrar um único verso que me inspire a escrever alguma mensagem para você 

adolescente. 

Hoje minha missão era ler o Salmo 84 e fazer a mesma coisa que faço todos os dias, mas 

dessa vez eu não pude, pois todo o Salmo 84 é maravilhoso e eu vou colocá-lo inteiro nas páginas 

dessa meditação, torcendo para que você adolescente tire um tempo para se deliciar com este 

presente que os filhos de Corá escreveram sob o título: 

Saudades do Templo 

 Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e 

desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o 

pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor 

dos Exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão 

continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os 

caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes; a chuva de outono 

o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. 

O Senhor Deus dos Exércitos, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha 

ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus átrios do que 

em outra parte mil; preferia estar à porta da casa de meu Deus, á habitar nas tendas da impiedade. 

Pois o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não nega bem algum aos que 

andam na retidão. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o que em Ti, põe a tua confiança. 

 Tente escolher o verso que mais fala ao seu coração adolescente e verás que a totalidade 

desse salmo é realmente um presente dos filhos de Corá para você. Quando o Salmo mexe 

conosco, vale a pena pegar uma caneta diferenciada e marcá-lo em nossa Bíblia.  

 Acabei de fazer isso na minha e acabei de agradecer a Deus pelo Salmo 84. 

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

nos caminhos do Senhor. Agradeça agora por ser totalmente de Cristo Jesus. 
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Vinte e cinco de Junho 

Trazendo de Volta 

 Torna-nos a trazer, ó Deus de nossa salvação e retira de 

sobre nós a tua ira. Salmo 85:4 

 Acabei de ter um santo sábado do Senhor fantástico e sou muito agradecido ao 

meu Deus pelo privilégio que tive. 

 A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um ministério voltado para crianças e 

adolescentes na faixa dos 10 aos 15 anos chamado de Desbravadores. Além de um 

uniforme garboso, eles acampam, dormem em barracas, curtem natureza, esportes, 

serviços à comunidade, trabalho missionário e estão desta forma sempre comprometidos 

em anunciar a volta de Jesus à esta terra para buscar os Seus escolhidos. 

 Este sábado fantástico foi o dia 05/04/2014, onde tive o privilégio de abrir a 

Palavra de Deus na Igreja de Botafogo no Rio de Janeiro, na comemoração dos cinquenta 

anos do Clube de Desbravadores de Botafogo. 

 Dediquei um bom tempo desse dia inesquecível para rever e curtir desbravadores 

que dirigi no passado me mostrando orgulhosos seus filhos, me abraçando e agradecendo 

pelo privilégio de termos convividos juntos por tanto tempo no passado. 

 Muitos desses desbravadores nunca abandonaram os caminhos do Senhor e isso 

me deixou particularmente feliz. É muito bom ver seus liderados crescerem sem se 

desviar de Jesus e seus ensinamentos. 

 Fiz um apelo singelo para que todos os que haviam se desviado dos caminhos de 

Deus para reconsiderarem sua vida e pensarem seriamente em voltar para a casa do Pai e 

creio firmemente que o Espírito Santo trabalhou, pois um líder investido do passado me 

procurou dizendo que iria se acertar com Deus o mais rápido possível e iria voltar a ajudar 

os desbravadores de sua igreja. 

 Neste segundo salmo dos filhos de Corá, está o apelo para voltarmos urgente para 

os braços do Senhor. Eu não tenho a menor ideia de como anda sua vida espiritual, mas 

se você se afastou, o apelo para o retorno chega para você em boa hora. Bom dia. 
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Vinte e seis de Junho 

Profecia no Salmo 86 

 Todas as nações que fizeste verão e se prostrarão perante 

a tua face ó Senhor; glorificarão o teu nome. Salmos 86:9 

 Novamente o rei Davi, não mais os filhos de Corá, nos brinda com um Salmo 

interessante. Ele começa cada verso com um pedido. Vamos conferir: 

 No verso um, ele diz: “Inclina Senhor os teus ouvidos e ouve-me, pois sou pobre 

e necessitado.” Diante de Deus quem é rico não é verdade? 

 No verso dois, ele diz: “Guarda a minha alma, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, 

salva o teu servo que em ti confia.” Davi conhece bem o Deus dele e você conhece o seu? 

 No verso três, ele diz: “Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo o dia 

todo.” Estar conectado ao Pai celeste é um dos estilos de vida de Davi. 

 No verso quatro ele diz: “Alegra a alma do teu servo, pois a ti Senhor elevo a 

minha alma.” Quem não quer se alegrar com as bênçãos celestes? 

 Depois de tanto pedir, veja que no verso cinco ele reconhece três virtudes do 

Senhor: Deus é bom, Deus está sempre pronto a perdoar e é um Deus abundante em amor. 

Tem mais pedidos nos versos seis e sete, para que Deus ouça a sua oração e no 

verso oito ele afirma mais uma vez que não há Deus igual ao Senhor 

No meio dos dezessete versículos desse Salmo, encontramos este nosso pequeno 

verso de hoje, que geralmente é lido de forma rápida e sempre passa despercebido. Neste 

verso Davi diz que vai chegar o dia em que os filhos de Deus que aceitaram a Jesus como 

seu Salvador pessoal, se prostrarão e glorificarão o Seu nome. Sua profecia se cumprirá 

quando Jesus cumprir Sua promessa e voltar definitivamente para implantar o Seu reino 

para todo o sempre nessa Terra na Sua terceira vinda.  

Enquanto isso não acontece, ore para que Jesus volte a segunda vez para te levar 

para o céu. Lá será sua morada por mil anos. Quem acredita em Jesus, diga Amém. 
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Vinte e sete de Junho 

 A Cidade Amada de Deus 

 Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as 

portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó.  

Salmos 87:102 

 Quando você nasceu sua mãe ficou carinhosamente cuidando deste adolescente que você 

é hoje lá na maternidade e se seu pai foi até um Cartório de Registro de Nascimento e orgulhoso 

fez sua certidão de nascimento. Pronto agora você sabe de onde veio. 

 Nesta certidão consta o seu nome, o de seus pais, avós, a cidade, o estado, o país e data 

de seu nascimento. Ninguém tem o direito de escolher a cidade onde nascer, mas ao longo de 

nossa vida nesta terra, muitos adolescentes irão se fixar com os seus pais para sempre numa 

mesma cidade ou, devido a profissão dos pais ou suas próprias escolhas, irão se mudar para 

diversas cidades. 

 Muitos cidadãos tem um verdadeiro vínculo de paixão com a cidade que nasceram, se 

orgulham disso e as vezes até brigam por isso. Cariocas amam o Rio de Janeiro, os paulistas são 

apaixonados por São Paulo, soteropolitanos curtem Salvador e por aí encontramos cada vez mais 

pessoas amando suas cidades de nascença. 

 Será que o nosso Deus tem algum vínculo com alguma cidade? Conforme este curtíssimo 

salmo dos filhos de Corá, Deus tem um vínculo muito forte com Jerusalém, a capital de Israel e a 

cidade mais amada por toda a nação israelita. 

 Você, como adolescente de Deus, precisa se acostumar com a ideia de morar para sempre 

em Jerusalém, pois quando Jesus voltar, Ele virá buscar Seus filhos para mora na nova Jerusalém 

que já está pronta no céu te esperando. 

 A Palavra de Deus nos diz que depois que ficarmos mil anos no céu, Jesus vem agora à 

esta nossa velha Terra para implantar em definitivo seu reino aqui e a Nova Jerusalém será a 

capital da nova Terra que será restaurada pelo Senhor. 

 Veja o que nos diz Apocalipse 21:2: “Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que 

descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para seu esposo. Faz parte de seu projeto 

de vida estar na nova Jerusalém? Pense muito nisso. Feliz dia. 

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

Adolescentes Atribulados 

 Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante 

de ti. Salmos 88:1 

 Que bom nos encontramos cada manhã, estudando a Palavra do Senhor, louvando seu 

exaltado nome e orando por nós e nossos amigos e familiares. 

 O tema principal desse salmo dos filhos de Corá e de Hemã fala sobre a lamentação 

de um atribulado. Suas palavras ao longo de todo o Salmo me trouxeram à memória a vida 

de muitos adolescentes que vivem vidas miseráveis simplesmente porque seus pais os 

rejeitaram tão logo eles nasceram. 

 Segundo estatísticas oficiais do projeto Adolescer, um milhão de meninas 

adolescentes engravidam a cada ano e logicamente aquele pai responsável de quinze e 

dezesseis anos nunca mais irá aparecer para conhecer seu filho e nunca irá ajudar sua 

namorada a cuidar do bebê. 

 Uma boa parte dessas meninas adolescentes irão assassinar seus filhos numa clínica 

de aborto e os que sobreviverem ao massacre, nunca terão sequer uma pálida ideia do que é 

ter uma família feliz. 

 Estas meninas e agora mães, se tiverem um mínimo de apoio de seus pais e mães, 

terão uma vida muito atribulada. Muitas delas você vê em esquinas de semáforos, assentadas 

nas ruas, extremamente sujas e fedidas, vendendo balas ou agulhas para tentar almoçar e 

muitas delas amamentam à luz do dia seu pequeno filho que agora sobrou somente para ela 

criar. 

 Muitas dessas meninas irão se prostituir para poder comprar o leite para seus filhos, 

outras vão trabalhar no sol, na chuva, não terão noites confortáveis de sono, nunca irão ao 

dentista, ao cabeleireiro ou mesmo tomarão um banho decente. 

 Neste mundo de pecado as atribulações são certas, mas a maioria das atribulações 

sempre começam com escolhas erradas e as consequências sempre baterão na porta de quem 

escolheu errado. Você que é um adolescente de Deus pode evitar essa vida trágica de 

adolescentes que não conhecem ao Senhor. Continue do lado de Deus e permita-se ser 

batizado diariamente pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te orientar.  
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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 Junho 

Nosso Deus é tremendo 

 Deus é tremendamente temido na Assembleia dos Santos, 

grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Salmos 89:7 

 Feliz e maravilhoso dia para todo adolescente de Deus que aprendeu com Ele a 

colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Não é fácil mesmo, nem para os adolescentes 

cristãos colocarem Deus em primeiro lugar em tudo, mas não é impossível. Suas pequenas 

escolhas diárias vão formando hábitos saudáveis que se tornam parte de nosso caráter e 

assim vamos todos crescendo em sabedoria e graça, igual a Jesus. 

 Este não é um salmo de Davi e sim de um israelita chamado Etã e este salmo deve 

ter agradado muito ao rei Davi, pois ele fala bastante do pacto que Deus fez como 

adolescente pastor de ovelhas que se tornou rei. Isso é que eu chamo de melhoria de 

qualidade de vida. Um verdadeiro up grade na carreira de pastor de ovelhas. 

 Etã me deu três presentes ao escrever este salmo e o primeiro deles é o verso um: 

“O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei tua 

fidelidade de geração em geração.” 

 Se você levar este verso para sua vida você irá louvar na sua adolescência, 

juventude, maturidade e melhor idade. Incorporei o louvor na minha vida devocional e 

desde então louvo ao Senhor diariamente. 

 O segundo presente de Etã é o verso de hoje e sinto-me melhor a cada sábado, 

quarta e domingo que consigo ir à casa do Pai, pois sei que lá é a casa de Deus e devo 

cuidar do que eu falo, dos meus pés para honrá-lo com a reverência que só a Ele é devida. 

 E o terceiro e último presente de Etã é o verso 15: “Bem-aventurado o povo que 

aprendeu a aclamar-te; que anda à luz da tua presença”. Quando vemos quanta, escuridão 

causada pelo pecado envolvendo nosso mundo, só nos resta agradecer a Deus o privilégio 

de ter sido alcançado pelo evangelho de Jesus em nossa vida.  

 Pense por um momento, se não fosse pela clara vontade de Deus para sua vida, 

onde você estaria exatamente agora? O que estaria fazendo? É bom andar com Deus. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
4
3 

 

Trinta de Junho 

Nosso Deus é eterno 

 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em 

geração. Salmos 90:1 

 Acordou cedo hoje e já veio buscar o conforto que só a Palavra de Deus pode te dar? 

Então abra sua Bíblia e muito bem-vindo ao Salmo 90. 

 Você tem ideia de quem é o autor desse salmo? Quem escreveu essa pérola preciosa? 

Sabe quem Deus inspirou para te deixar com mensagens tão inspiradoras logo no início do 

seu dia? Se você pensou em Moisés, acertou. 

 Começar seu dia com Deus sabendo que este Deus, o Deus de sua vida, o Deus que 

ofereceu Seu filho Jesus como um presente, é um Deus eterno e realmente maravilhoso. 

Enquanto milhões de pagãos se curvam até hoje diante de animais, outros tanto até hoje 

adoram lua e estrelas, outros se curvam e se ajoelham diante de pedaços de madeira 

trabalhados com o formato de homens ou mulheres, você que foi alcançado pelo sangue do 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levantou hoje e fica sabendo mais uma vez 

que o seu Deus é o seu refúgio de geração em geração. 

 Veja a beleza do verso dois: “Ainda que os montes nascessem, ou que se formasse a 

terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus.”  

 Antes de você, agora adolescente, pensar em existir, Deus já estava lá desde sempre 

sonhando com o dia em que você, em plena adolescência, o pudesse conhecer e adorar. 

Imagine a felicidade do Senhor Deus quando você disse sim a voz do Espírito Santo e aceitou 

a Jesus como seu Salvador pessoal. 

 Agora, exatamente neste momento, Deus conta com você no time dos salvos e espera 

em primeiro lugar que sua adolescência reflita a Sua glória e que você leve Jesus aos perdidos. 

Essa é a sua e a minha missão. 

 Enquanto permanecermos por aqui, enquanto nosso Salvador Jesus não vem nos 

buscar, contemos com a certeza de que nosso Deus sempre nos amou e sempre nos amará 

para todo o sempre, pois se existe algo entre tantas coisas que Deus é especialista, com certeza 

a eternidade é uma delas e Seu filho Jesus, veio a este mundo para te dar o melhor dos 

presentes celestiais e estamos falando de eternidade.  
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