
ROBINSON HUGUENIN AMORIM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Abril - 2017 

editadole M 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Adole Brasil 

Revisão Ortográfica: Izabelle H. Machado 

 

Diagramação e Imagens: Marcelo Milani 

 O E-book “Apaixonados por Jesus – Abril 2017”  de Robinson 
Huguenin Amorim está licenciado com uma Licença Creative 

Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 
Internacional 

Mais Detalhes: Nossa Licença 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baixe o arquivo PDF no link 

http://issuu.com/bibliotecaadole 

Imprima o arquivo para usá-lo na 

cabeceira da sua cama ou levar 

onde quiser 

Leia também em seu computador e 

outros dispositivos móveis no 

formato PDF ou Revista Digital   

1 

3 

2 

4 

Sua revista digital está mais 

interativa! Procure pelos links que 

vão te levar a muitas surpresas... 

Como usar a Meditadole 

Leia sua 

Meditadole 

Agora 

mesmo! 

BAIXE AQUI 

http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/
http://robinsonamorim.com.br/adole/meditadole/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 4 

 

Sejam Bem Vindos! 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nos idos anos de 2013, depois de escrever quarenta páginas de meditações bíblicas voltadas para 

pais de juvenis e adolescentes, o Espírito Santo de DEUS, através de sua suave voz, me sugeriu escrever também 

meditações bíblicas para adolescentes.  

 Em 2014 os adolescentes então puderam ler minha primeira meditação cujo tema era “Valores Eternos”. 

Em 2015 ela veio com o nome de Adolescentes de DEUS e em 2016 chegou com o título “Nos Caminhos do SENHOR”. 

Surgiram diversos nomes para a de 2017, mas preferi o tema “Apaixonados por JESUS”. 

 É na adolescência que começamos a conhecer o sexo oposto e geralmente os adolescentes se encantam 

com a beleza das meninas e vice-versa. Me lembro muito bem de minha adolescência e sempre que os garotos se 

juntavam para conversar, o assunto ou era futebol ou as meninas do bairro, da classe ou da igreja. Me lembro que 

na minha oitava série existia uma menina muito linda, alta, cabelos longos e apelidada pelos garotos de hino 

nacional. Que apelido estranho não é verdade? Você pode se perguntar porque uma menina teria o apelido de hino 

nacional? A resposta é simples: o apelido ficou hino nacional porque todo mundo conhece, mas ninguém canta e 

com ela era exatamente assim. 

 Que garoto adolescente já não tremeu quando a musa da sua vida, a gata que frequentava a mesma 

escola e a mesma sala que ele, não lhe mandou um beijo pela primeira vez? Que menina adolescente de seus 

quinze anos não tremeu quando o gato moreno, sarado e de olhos verdes de seus dezoito anos não lhe piscou pela 

primeira vez? Geralmente os adolescentes tem um caso de paixão que todos ainda lembram e gostam de falar 

porque afinal somos todos muito humanos. 

 Geralmente nossas paixões começam na adolescência e é nesta idade que nos apaixonamos de verdade. 

Muito provavelmente você adolescente irá admirar mais o sexo oposto do que em qualquer outra fase de sua vida 

e o motivo é bem simples: quando chegar a sua juventude, junto vem vestibular, estágio, trabalho, faculdade e 

tantas outras coisas que quase não sobra tempo para a contemplação do sexo oposto. 

 O amor é equilíbrio e a paixão é perigosa. A paixão geralmente pode te cegar e você adolescente pode 

tomar decisões erradas nesta idade que irão alterar toda a trajetória de sua vida. Se por um lado a paixão pode te 

cegar, ela também pode te manter amando a pessoa amada para o resto de sua vida, pois quando a paixão vai 

embora, as relações entre os namorados ficam meio insípidas.  

 A imensa maioria dos adolescentes com os quais convivo se apaixonaram por JESUS CRISTO na sua 

adolescência e adolescentes apaixonados fazem qualquer coisa por JESUS. Estes adolescentes conseguiram amar 

tanto o seu MESTRE que um dia eles entraram num tanque batismal, abandonaram toda uma vida de pecados 

acariciados e começaram a sua carreira de novas criaturas em CRISTO JESUS. Só a paixão e o amor por JESUS os 

motivou a tal escolha. 

 Começaremos nossas meditações pelo livro do discípulo João, que era o discípulo a quem JESUS amava. 

Comece todos os seus novos dias abrindo em primeiro lugar a sagrada Palavra de DEUS e se quiser me honrar com 

sua leitura, desde já te agradeço. Vamos juntos!  

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.  

 

 

/adolebrasil 
 

www.robinsonamotim.com.br R 
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APAIXONADOS POR JESUS 

Abril de 2017 

O destemido estevão 

 Mas Estevão cheio do ESPIRITO SANTO fitou os olhos no céu e viu a glória de DEUS e JESUS, que 

estava a sua destra. Atos 7:55 

 Quem foi este destemido Estevão que também se apaixonou por JESUS? O que ele fazia pela sua nova 

igreja que acabara de surgir? Como ele se posicionou quando foi acusado injustamente e teve que se defender? 

 A Palavra de DEUS fala de Estevão em apenas dois capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, mas o que 

foi escrito a seu respeito nos levam a admirar as virtudes de caráter deste servo de DEUS.  

 A novíssima igreja cristã, apesar de pequena, já estava precisando se organizar e segundo Atos 6:1: 

“Houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas 

na distribuição diária”.  Se você já leu o livro de Atos, você com certeza vai se lembrar da saída que os discípulos 

deram para a situação. Se não leu, vamos a Atos 6:3: “Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos 

e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei 

dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do ESPIRITO SANTO e de sabedoria, os quais 

encarregaremos deste serviço”.  

 Com esta sábia decisão estava nascendo o ministério do diaconato e quem foi o primeiro da lista dos sete 

diáconos conforme Atos 6:5: “O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé 

e do ESPÍRITO SANTO, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia”. Não 

sei se você leu prestando atenção nos detalhes, mas viu o elogio que só Estevão recebeu? Viu as duas virtudes 

de caráter que afloravam na vida de Estevão? Suas virtudes eram: um homem cheio de fé e do ESPÍRITO 

SANTO. Estevão era um servo de DEUS diferenciado.  A pergunta que fica para você adolescente de DEUS 

é: quando as pessoas te veem que virtudes elas enxergam em você? Você também é cheio(a) do Espírito como 

foi Estevão? 

 Veja outro diferencial na vida de Estevão no verso nove: “Estevão, cheio de graça e poder fazia prodígios 

e grandes sinais entre o povo”. Outro diferencial encontramos no verso dez: “E não podiam resistir a sabedoria 

e ao Espírito, pelo que ele falava”. Alguns homens maus, dirigidos com certeza pelo inimigo de DEUS, 

inventaram mentiras a respeito da vida e da conduta cristã de Estevão e por conta disso, ele teve que se defender 

no sinédrio judaico.  

 Em plena universidade do judaísmo, no meio dos doutores da lei, dos entendidos do Velho Testamento, 

este destemido diácono dá a todos uma verdadeira aula de Velho Testamento e conclui seu discurso acusando 

seus acusadores de matarem o seu Salvador e SENHOR. No fim de sua defesa, ele viu o que nenhum mortal 

que estava ali presente viu e nosso verso de hoje nos diz: “Ele viu a glória de DEUS e JESUS, que estava a direita 

do PAI”.  A turba enfurecia e invejosa apedreja o primeiro mártir do cristianismo.  

 

Robinson H. Amorim 

 

editadole M 
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Primeiro de Abril 

Orando Por Eles 

 É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por 

aqueles que me deste porque são teus. João 17:9 

 Em nenhum dos outros três evangelhos, a oração intercessória de JESUS pelos 

seus discípulos, foi tão bem escrita, com tanta riqueza de detalhes como no capítulo 

dezessete do discípulo João. Fico pensando como foi esse momento de Jesus orando e 

seus discípulos escrevendo e acho até que João deve ter pedido para JESUS repetir 

algumas partes, pois seus detalhes são incríveis. 

 JESUS estava orando, intercedendo, suplicando ao PAI pelos seus discípulos. 

Até aquele momento bem próximo de Sua morte, a vida dos discípulos tinha sido 

relativamente tranquila. Quando JESUS pregava algo que os líderes da igreja judaica 

não gostavam, as brigas, as perseguições, as ameaças, as dissensões eram todas contra 

JESUS e creio que até sobrava uma pequena parte dessa discórdia para os discípulos, 

mas a maior parte da carga quem tinha que levar era JESUS.  

 Se JESUS já era alvo de desprezo por parte dos sacerdotes e líderes da igreja 

judaica, imagine o quanto de desprezo não sobrava para os discípulos. Eles olhavam 

para os seguidores de JESUS e os achavam tremendamente comuns. Os discípulos em 

sua grande maioria eram pescadores iletrados e incultos, homens simples, sem roupas 

de marca, sem carro do ano e sem celular de última geração e sem dinheiro para ofertas 

generosas. Você adolescente já parou para analisar como JESUS sempre surpreendia 

as pessoas que O cercavam pelas atitudes que ELE tomava e também pelas mensagens 

que proferia?  

 Quando JESUS estabeleceu Seu reino nesta terra, ELE não escolheu os 

pastores, nem os mestres e muito menos os doutores da Lei. Nenhum dos discípulos de 

JESUS tinha faculdade, mestrado, doutorado ou pós doutorado. Se você parar para 

analisar a continuidade do cristianismo tinha tudo para dar errado sob o ponto de vista 

da sabedoria meramente humana, mas você adolescentes de DEUS precisa sempre se 

lembrar de que os caminhos de DEUS não são os caminhos dos homens e muito menos 

os pensamentos de DEUS são iguais aos pensamentos dos homens. Isso é maravilhoso, 

pois DEUS nos surpreende com os Seus planos para nossa vida que na maioria das 

vezes não tem nada a haver com os planos que nós traçamos para ela. Talvez os planos 

de DEUS para sua vida ainda adolescente não passe nem por perto dos planos que você 

está trilhando para você. 

 Em nosso verso de hoje e ao longo do capítulo dezessete, veremos o FILHO DE 

DEUS debruçado no altar da oração orando pelos seus discípulos. Nosso verso de hoje 

nos diz que JESUS não perdeu tempo em orar pelo mundo, pois o mundo não O quer 

de verdade, mas seus discípulos eram muito especiais para ELE. JESUS tinha um 

maravilhoso projeto para seus discípulos e para que cada um deles cumprisse sua parte 

no plano, ELE orou por aqueles homens simples que o PAI havia dado para ELE e ELE 

também já orou por você. Não é incrível? 
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Dois de Abril 

Seu lugar é no mundo 

 Não peço que os tires do mundo e que que os guarde do 

mal. João 17:15 

 JESUS CRISTO continua Sua oração intercessória em favor de seus discípulos. 

Fico pensando quantas vezes você adolescente de DEUS seguiu o exemplo de seu LÍDER 

e dobrou seus joelhos para interceder por seus irmãos, seus pais, seus parentes 

distantes e amigos que ainda não conhecem JESUS? Você já orou ou mesmo jejuou por 

algum parente que ainda sequer ouviu falar da maravilhosa salvação que há em CRISTO 

JESUS? Orar não é só pedir e agradecer. Orar também é interceder, é chorar, é se 

humilhar e não desistir de dobrar os joelhos até que esta pessoa venha a fazer parte do 

reino de DEUS nesta terra, se esta for a vontade do SENHOR. 

 Com certeza você deve ter muitos amigos que ainda não fazem parte do reino de 

DEUS. Sugiro que você liste todos eles numa folha de papel e deixe essa folha dentro da 

sua Bíblia e sempre que de manhã cedo você abrir a Palavra de DEUS, para que DEUS 

fale com você, aquela lista de seus melhores amigos e parentes estará lá te esperando 

para que você interceda por eles. 

 Dobre seus joelhos, ore, chore, jejue e interceda por eles, mas não abandone 

nunca este seu ministério de oração. Sua lista pode ser pequena a princípio, mas com 

o passar do tempo, sua lista vai crescer e você sequer vai pensar em parar de orar. Você 

verá que a última pessoa por quem você lembrará de orar será você, pois seus amigos 

de oração serão sua prioridade. Agindo dessa forma, você os prioriza, mas coloque 

também seu nome na lista, pois você também é filho de DEUS e ELE também ouvirá as 

suas preces. 

 Nosso verso de hoje tem o pedido do DEUS FILHO para o DEUS PAI em favor de 

seus discípulos. JESUS pediu para DEUS PAI deixar seus discípulos no mundo, pois 

para JESUS, lugar de discípulo é no mundo. JESUS precisou dos seus doze discípulos 

naquele mundo do passado, naqueles momentos e naqueles lugares específicos. Seus 

discípulos estavam com ELE nas bodas de Caná, no mar da Galiléia, no monte das 

Oliveiras, no monte do Calvário, em Betânia - mais precisamente na casa de Maria, 

Marta e Lázaro, em Jerusalém, na região da Judéia e depois que JESUS voltou para o 

Pai, eles saíram para evangelizar o mundo. 

 Lugar dos discípulos modernos como você adolescente é no seu prédio, no seu 

estágio, na faculdade, na academia, no trabalho, nas praças, na praia, no campo, na 

montanha, na favela, nas mansões e nas taperas. O nosso LÍDER JESUS precisa que 

você permaneça no mundo para ser a luz do mundo. O SENHOR te chama para ser uma 

testemunha viva do que o amor de DEUS pode fazer em prol de adolescentes perdidos. 

Você não pode se omitir da responsabilidade de defender o nome do SENHOR JESUS 

onde ELE precisar de uma testemunha. A grande realidade é que é prazeroso se 

posicionar do lado do SENHOR, pois só existem dois caminhos e o melhor CAMINHO é 

JESUS. 

 Para todos os adolescentes que são testemunhas vivas de Seu amor, o presente 

de DEUS é guardar do mal. DEUS irá contigo para te livrar do mal.  Isso é presente de 

DEUS e cabe a você receber. DEUS é contigo. Siga com ELE. 
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     Três de Abril 

     Santifica-os 

 Santifica-os na verdade. A tua Palavra é a Verdade. João 17:17 

 JESUS CRISTO continua sua oração em prol dos discípulos e seu novo pedido 

ao PAI era para que eles fossem santificados na verdade e confirmou que a Palavra de 

DEUS é a verdade. 

 JESUS disse em algum momento de Seu ministério que ELE era o caminho, a 

verdade e a vida. Nenhum outro líder religioso da história da humanidade pode falar 

isso de si mesmo, pois somente JESUS é o que ELE diz a respeito de Si mesmo. JESUS 

tem moral para dizer quem ELE é, pois somente ELE é o SENHOR. ELE é o DEUS FILHO 

e ponto final. 

 Só JESUS CRISTO é o caminho, a verdade e a vida e a maior prova desta 

afirmação é que todos os líderes morreram inclusive JESUS, mas somente JESUS 

ressuscitou, pois ELE é a vida e ELE está vivo à direita do trono do PAI. Só JESUS tem 

vida eterna e nenhum líder humano sabe o que é ter vida eterna. A Palavra de DEUS 

tem a verdade, pois a TRINDADE é a verdade. A Palavra de DEUS fala da verdade e por 

isso ela também é a verdade. 

 Como nosso verso de hoje fala de santificação, é muito importante que você 

adolescente entenda o conceito do que é ser santo. As pessoas que não são espirituais 

acham que santo é alguém que fica o dia inteiro numa igreja ou num convento, 

cantando, orando, jejuando ou servindo sopa para mendigos de rua. O conceito bíblico 

de um pecador santo quer dizer alguém separado para um propósito especial. Várias 

pessoas que fazem parte da Bíblia foram escolhidas para um propósito especial ou uma 

missão especial. Vejamos o caso de Sansão e João Batista. DEUS enviou anjos para 

anunciarem suas missões aos seus pais antes deles terem nascido. Sansão seria um 

futuro juiz da nação de Israel e João Batista seria o precursor de JESUS. Ambos eram 

santos, pois eles foram escolhidos por DEUS para um propósito especial. Eles eram tão 

especiais que até o seu regime alimentar foi prescrito por DEUS. 

 A Palavra de DEUS nos revela um sonho de DEUS para seus filhos adolescentes 

e esse verso é: “Sede santos como EU sou santo”. Quando aceitamos JESUS CRISTO 

como nosso salvador e SENHOR, enterramos nossos pecados nojentos no tanque 

batismal e quando saímos dali nasce em nós uma nova natureza, uma natureza 

espiritual e nossas novas atitudes espirituais nos levam a pensar e agir de forma 

diferente de quando éramos apenas carnais. 

 O SENHOR vai nos santificando dia a dia e à medida que deixamos que ELE seja 

nosso Salvador e também o SENHOR de nossa vida. Nesse processo de santificação, o 

SENHOR sempre nos levará para Sua Palavra – “Santifica-os na verdade. A tua Palavra 

é a verdade”. Ser santo é ser escolhido de DEUS mesmo sendo um pecador. Ser santo 

não é motivo de orgulho e vaidade pessoal. Cuide muito bem para não ficar se achando 

melhor do que os demais pecadores.  

 Ser um escolhido de DEUS é um privilégio. Muitos adolescentes ainda não fazem 

parte do reino de DEUS e, portanto, não tem a menor noção de quão bom é ser santo. 

Siga com o SENHOR e sempre permaneça nos seus caminhos. 
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Quatro de Abril 

Adolescentes Missionários 

 Assim como Tu me enviaste ao mundo também eu os 

enviei ao mundo. João 17:18 

 A palavra missionário mexe com o coração de muita gente e tenho certeza 

absoluta que também mexe com os corações de muitos adolescentes. Não são poucos 

os adolescentes que sonham em se formar em medicina, odontologia, teologia, 

enfermagem e serviço social e poderem apenas ter uma sobrevivência digna e desta 

forma servirem a DEUS e ao próximo num campo missionário. 

 O investimento que os pais fazem para formar um médico numa universidade 

particular é algo para pouquíssimos bolsos privilegiados e felizes são os pais que 

conseguem formar seus filhos em medicina numa universidade federal ou estadual. Os 

médicos com muitos anos de medicina no currículo, geralmente tem um padrão de vida 

acima da média da grande maioria dos outros profissionais, mas para manter esse tal 

padrão, eles trabalham de forma alucinante, atendendo cirurgias, plantões noturnos e 

diurnos, atender os pacientes em seus consultórios e acredito que a grande maioria 

trabalha doze horas por dia. 

 Os médicos missionários sabem que esse tal padrão de vida nunca chegará para 

eles, mas mesmo assim eles escolheram servir ao SENHOR e ao próximo e não ao 

dinheiro. Esses médicos tem uma real preocupação com a saúde das pessoas que serão 

seus pacientes e para eles é prazeroso dar alta depois que eles foram curados. Além dos 

médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde de forma geral são muito bem 

aceitos nos campos missionários. Muitas pessoas só aceitarão o evangelho quando elas 

ganharem uma vida saudável, isenta de doenças. Dessa forma fica mais fácil para os 

evangelistas mostrarem as bênçãos espirituais. 

 Nosso líder JESUS CRISTO foi o maior missionário que o mundo conheceu e 

quem O encaminhou para a missão foi DEUS PAI. Alguém da Trindade Santa precisava 

vir e salvar a humanidade e JESUS CRISTO aceitou a missão de abandonar o conforto, 

sair do trono ao lado do PAI e vir conviver com uma raça de pecadores. A maior virtude 

que existe no coração de um missionário é o amor desinteressado pelas pessoas. O 

maior missionário foi Jesus e nunca nascerá alguém mais especializado em amar as 

pessoas de forma desinteressada do que Ele.  

 Muitos adolescentes que frequentam nossas igrejas têm se engajado em projetos 

de missão. Em minha igreja adventista em Curitiba, no bairro do Portão, entre outros 

ministérios, temos o Ministério Chama Coral que, além de louvar ao SENHOR, eles 

arrecadam alimentos, constroem igrejas, casas, cantam em favelas, em shoppings, em 

prédios de gente rica na véspera do dia das mães e dos pais e assim levam JESUS aonde 

eles vão. Um outro ministério que nossos adolescentes aderiram é o Seven. A missão 

deles é aproveitar o dia de sol nas praias do Paraná e Santa Catarina e além de um copo 

de água entregam também livros evangelísticos que apontam para JESUS como a água 

da vida. Lógico que depois que eles cumprem sua missão, todos aproveitam para surfar 

e relaxar, pois afinal de contas ninguém é de ferro. Você tem uma missão? 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
3 

 

Cinco de Abril 

JESUS orou por você 

 Não somente por estes, mas também por aqueles que vierem a 

crer em mim, por intermédio da tua palavra. João 17: 20 

 Estou escrevendo esta meditação no dia vinte e dois de abril de 2016. Ontem foi 

feriado e estou sentado numa cadeira artesanal de madeira ao lado de uma rede 

vermelha. Ouço vários passarinhos cantando, dois cachorros andando e se divertindo 

no sítio dos meus sogros na área rural da cidade de Contenda no Paraná. 

 A natureza tem todo um ambiente propício para você adolescente se aproximar 

do SENHOR e te aconselho que sempre que possível vá para um lugar tranquilo e 

busque ao SENHOR. Deixe seus apetrechos eletrônicos em casa e deleite-se com flores, 

animais, pássaros, terra, chuva, lama, barro, folhas, flores, frutos, estrelas, sol, rio, 

cachoeira e tudo mais que o nosso bom DEUS criou para te trazer paz. Enquanto estiver 

nesse ambiente desligue-se de seu celular, de internet, de filmes e noticiários que não 

vão te levar a lugar nenhum. Neste ambiente livre-se de tanta conexão com o mundo e 

conecte-se com o SENHOR. Aproveite para louvar e não perca a chance de levar suas 

preces ao SENHOR. 

 A conexão com o PAI sempre vai te levar aos caminhos da oração. Não conheço 

forma melhor de me relacionar com o meu DEUS do que me prostrar de joelhos. Quando 

um adolescente ajoelha ele mostra para si mesmo quem é DEUS e quem ele é.  Ele 

consegue ver a enorme distância entre o Criador e a criatura. De joelhos você consegue 

ver quão pequeno você é e mesmo assim quanto você é importante para o SENHOR. 

Quando me ajoelho vejo quão pequeno eu sou e quão GRANDE é o meu DEUS. 

 O apóstolo João foi escrevendo a incrível oração sacerdotal de JESUS em prol de 

seus discípulos. Temos que entender que esta oração foi feita por JESUS em prol de 

seus doze discípulos. JESUS iria curtir seus momentos de cruz e seus discípulos 

sonhavam com um rei humano que os libertasse do jugo romano. JESUS CRISTO orou, 

intercedeu, conviveu, explicou, profetizou e mesmo assim seus discípulos queriam ser 

primeiros-ministros num reino humano. JESUS CRISTO foi bem claro em lhes dizer que 

ELE iria morrer e iria para o PAI e disse em alto e bom tom qual seria a missão deles 

depois que ELE fosse para o PAI. 

 Que oração incrível JESUS fez pelos seus discípulos. Quanta sabedoria, quanta 

intercessão, mas fiquei particularmente feliz porque JESUS me incluiu e também te 

incluiu nessa prece.  Em Sua sabedoria e Sua visão, ELE se lembrou de você, de mim e 

de todos os adolescentes que um dia iriam acreditar na maravilhosa salvação que só 

existe no nome do SENHOR JESUS. 

 Que honra, que privilégio, que refrigério veio a mim nesta manhã, saber que meu 

Líder se lembrou de mim e se lembrou de você! Ter sido lembrado por JESUS em Sua 

oração em prol dos discípulos é o seu presente de hoje. Agradeça a JESUS por ELE ter 

se lembrado de você. ELE nunca irá se esquecer de você. Não é uma excelente notícia 

para começar o seu dia? Que tal você adolescente de DEUS também nunca se esquecer 

dele? Comece sempre seu dia com ELE.  
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Seis de Abril 

O Sonho da Unidade 

 A fim de que todos sejam um e como és TÚ, ó PAI em MIM 

e EU em TI, também sejam eles em nós, para que o mundo creia 

que TU me enviaste. João 17:21 

 Ontem vimos o incrível verso vinte onde JESUS se lembrou de você, de mim e de 

todos os que O aceitaram como seu Salvador e SENHOR em Sua oração intercessora 

pelos seus discípulos. É fantástico saber que você em plena adolescência e melhor, um 

adolescente de DEUS, tenha sido lembrado por JESUS nesta oração tão especial. Qual 

o objetivo desta oração intercessora de JESUS ao orar por você e por mim que somos os 

seus discípulos modernos? 

 Veja o nosso verso de hoje e creio que está bem claro que JESUS sonhava e mais 

do que sonhava, ELE orou por unidade. Como explicar unidade para adolescentes? 

Trabalhei como membro da liderança durante dezoito anos e sempre nos finais de 

semana, num ministério muito similar ao escotismo, chamado clube de desbravadores. 

Para fazer parte deste clube de desbravadores, você precisa ter entre dez e quinze anos 

e quando você completa dezesseis, você recebe um convite para atuar na liderança do 

clube. Como o seu desafio agora é participar da liderança dos desbravadores, você 

recebe a incumbência de liderar um grupo de seis a oito meninos ou meninas que se 

unem para formar uma unidade.  

 Essa unidade tem um conselheiro mais experiente que os orienta em todas as 

atividades do clube. Cabe a este conselheiro reunir sua unidade à cada reunião, motivá-

los a cumprirem suas tarefas semanais que fazem parte de um cartão de atividades 

anuais. No final do ano, a exemplo de uma verdadeira escola, os que tiverem cumpridos 

todos os requisitos com louvor, recebem os distintivos específicos deste cartão. Um bom 

conselheiro de desbravadores deve ser um cristão, batizado e afinado com os princípios, 

as normas e os valores da igreja adventista do sétimo dia e no seu rol de atividades ele 

ensina sua unidade a amar a JESUS, a andar com ELE, a louvá-lO, a reverenciá-lO e 

além da parte espiritual tem as aventuras na mata, cozinha ao ar livre, banhos de rio, 

visitas a cachoeiras, praias e serviços humanitário. 

 Qual o grande desafio do conselheiro? É fazer com que a oração de JESUS 

aconteça na prática e seus desbravadores curtam tanto as atividades propostas pelo 

clube que eles acabem sendo um em propósito e objetivos. Ser um é bem diferente de 

serem iguais, que sempre obedeçam de igual forma, que não tenham sequer o direito de 

pensar e discordar. Um clube de desbravadores não tem nada a haver com um quartel, 

onde um superior fala e um subordinado simplesmente cumpre sob pena de disciplina 

e cadeia. Nesta unidade, os conselheiros sugerem os cargos de capitão (líder), secretário, 

almoxarife, tesoureiro, socorrista e capelão de acordo com os dons de cada um. A 

unidade tem o direito de escolher seu nome, sua marca e seu grito de guerra. Eles 

trabalham juntos, comem juntos e dormem juntos na mesma barraca. Não é impossível 

ser uma boa unidade e eles aceitam o desafio de fazerem o seu melhor. JESUS orou 

para que você seja um com seus pais e irmãos e amigos.  
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Sete de Abril 

A Vontade de Jesus 

 Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam 

também comigo os que me deste para que vejam a minha 

glória, que me conferiste, porque me amas antes da fundação 

do mundo. João 17:24 

 Estamos vivendo dias diferentes dos tradicionais. Com o progresso e o avanço 

da tecnologia, o meio ambiente tem sido afetado. Ao escrever esta meditação em abril 

de 2016, apesar de estamos no outono o frio ainda não ameaçou aparecer aqui por 

Curitiba. Poder, em pleno mês de abril tomar banho frio e dormir com ventilador ligado 

é algo inédito nesta cidade. Independente das mudanças no clima fico feliz em saber 

que ao buscar o SENHOR a cada manhã tenho a absoluta certeza de que o SENHOR 

não muda e é um ótimo presente para nossa vida contar com um DEUS estável. 

 Nosso texto de hoje fala da vontade de JESUS. Se existe algo que todos nós temos 

e logicamente você adolescente também tem é a tal da vontade. Se você hoje estiver 

cursando o ensino médio dentro de um internato e fizer uma pesquisa com todos os 

alunos sobre qual seria a vontade que eles gostariam que fosse atendida com prioridade, 

creio firmemente que a resposta campeã seria ter uma namorada(o). Pense bem: colégio 

interno, distância dos pais, solidão batendo à porta, muitas adolescentes maravilhosas 

para serem contempladas ou muitos adolescentes interessantes para se relacionar, sua 

maior vontade seria ter alguém para chamar de “meu namorado” ou “minha namorada” 

e poder conversar, bater papo, jogar conversa fora, curtir, abraçar, beijar e beijar muito 

e definitivamente expulsar a solidão da sua vida. 

 Alguns adolescentes não tão dispostos a se relacionar tão cedo com o sexo 

oposto, talvez tenham ido para esse mesmo internato com uma vontade enorme de 

participar do coral da instituição e poder viajar para todos os lugares que a agenda do 

coral permitir. Poder entrar num bom ônibus, conversar com os amigos, colocar a 

conversa em dia sem o ambiente da sala de aula, poder contemplar os lugares lindos 

através do vidro da janela do ônibus, parar em bons restaurante, comer bem e ainda 

por cima poder compartilhar o amor de DEUS através da música é maravilhoso. 

 Nem todas as vontades que surgem na adolescência dos adolescentes cristãos 

vêm do SENHOR. Todos sabem que a grande batalha entre JESUS e Satanás tem como 

alvo as suas escolhas, ou seja, as suas vontades colocadas na prática. Muitas vezes 

você quer ouvir as músicas da serpente, quer comer os manjares proibidos pela Palavra 

de DEUS, quer apenas provar as bebidas alcóolicas que seus amigos, para não dizer 

inimigos, colocam na sua frente. Milhares e porque não dizer milhões de adolescentes 

se renderam a estas vontades e abandonaram os caminhos do SENHOR. Deixaram de 

se apaixonar por JESUS e O trocaram pelo lixo desse mundo. Talvez hoje seja um dia 

oportuno para você dobrar seus joelhos diante do SENHOR e entregar as suas vontades 

a ELE. 

 A vontade de JESUS era que seus discípulos estivessem com ELE junto ao PAI 

para que eles vissem que tudo o que ELE estava falando era verdadeiro. A vontade de 

JESUS é te ver na eternidade. A sua vontade é a mesma de JESUS? 
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 Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Oito de Abril 

Negando o Mestre 

 Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe 

pois: És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: 

não sou. S. João 18-25 

 JESUS CRISTO se relacionou com seus discípulos ao longo de três anos e meio. 

JESUS andava, pregava, curava, ensinava, doutrinava e os capacitava. JESUS comia 

onde eles comiam, dormia onde eles dormiam e caminhava onde eles caminhavam. Fico 

pensando que JESUS e seus discípulos deviam peregrinar pelas casas dos discípulos 

para poderem dormir, tomarem seus bons banhos, jantar e descansar. O próprio JESUS 

mesmo não tinha uma casa que fosse dele e, portanto, ele dependia da hospitalidade 

dos discípulos e de alguns outros amigos. Não consigo imaginar JESUS, o filho do DEUS 

todo poderoso, dormindo com seus discípulos num banco de praça e pedindo esmolas 

para poder tomar o seu desjejum.  Tenho certeza absoluta de que seu PAI sempre 

providenciou um lugar de repouso e descanso para seu FILHO depois de mais um dia 

extenuante de pregação do evangelho. 

 Pode parecer uma vida relativamente fácil se comparada com tantas outras mais 

difíceis, sair de casa com seus doze discípulos, pregar, curar, aconselhar, ensinar e ir à 

igreja.  Mas lembre-se que o calor, a poeira e a missão de pregar o evangelho deixavam 

os dias de JESUS bem cheios. JESUS em momento nenhum escondeu de seus 

discípulos a Sua missão. Por diversas vezes, ELE deixou bem claro para eles que o Seu 

reino não era deste mundo, que ELE veio para trazer as boas novas da salvação à todos 

os homens que acreditassem NELE. 

 Apesar dos discípulos ouvirem dos lábios de JESUS que o “seu reino não era 

deste mundo”, alimentavam em seu coração o desejo de ver JEUS como o imperador da 

nação israelita e subjugando para sempre o poderoso império romano. Com o poder que 

JESUS tinha, o exército romano não era absolutamente nada e os discípulos sabiam 

muito bem disso. Uma palavra de JESUS havia feito cessar uma tempestade, outra 

ordem dele e cinco mil homens comeram e ainda sobrou comida. Um desejo de JESUS 

e milhões de anjos estão de prontidão para obedecer. 

 Os discípulos e a mãe de alguns deles tinham tanta convicção de que o reino de 

JESUS era nesta terra que a mãe de Tiago e João foi pedir a ELE a garantia de serem 

os dois ministros mais próximos de JESUS. Nosso líder JESUS disse simplesmente para 

ela que ela não sabia o que estava pedindo.  

 Depois que JESUS orou pelos seus discípulos, ELE se dirigiu ao Getsêmani e lá, 

Judas O entregou aos soldados. Na ânsia de defender o MESTRE o valente Pedro puxa 

a espada e corta a orelha do servo Malco. Ninguém entre os discípulos podia sonhar que 

logo Pedro iria negar JESUS. JESUS o alertou que antes que o galo cantasse três vezes, 

ele O negaria. Suas atitudes como adolescentes de DEUS o levam a negar ou glorificar 

o nome do SENHOR. Adolescentes que se apaixonaram por JESUS o negam? Você seria 

um Pedro na sua adolescência? JESUS pode contar com a sua fidelidade? Bom motivo 

para sua meditação não é verdade? Ninguém gosta de ser traído. JESUS também não. 
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Nove de Abril 

A Pergunta de Pilatos 

 Perguntou-lhe Pilatos: O que é a verdade? João 18:38 

 Enquanto Pedro negava a JESUS, seu líder era levado para ser interrogado por 

Anás, Caifás e depois iria ser levado a Pilatos. Jesus já havia dado aquele olhar de 

misericórdia para Pedro e aquele olhar fez Pedro desabar. Pedro sai daquele ambiente e 

chora por ter negado seu Mestre. Não tenho a menor ideia de quantas vezes os meus e 

os seus pecados também já nos levaram a chorar, mas além de chorar o mais importante 

é nos arrependermos. Depois daquele olhar, do choro e do arrependimento, a vida de 

Pedro nunca mais seria a mesma. Para mim, a conversão real de Pedro aconteceu depois 

daquele olhar de misericórdia. 

 Que poder incrível tem o olhar de JESUS não é verdade? Se JESUS nos olhasse 

como nós somos estaríamos perdidos e é exatamente por isso que seu olhar de 

misericórdia não nos condena. JESUS não nos olha como somos, mas como poderemos 

ser se nos conectarmos a ELE. ELE é a videira e nós os ramos. Isso é conexão real. 

 A fama de JESUS como rei dos judeus era tão grande que Pilatos foi perguntando 

para JESUS: “És tu o rei dos judeus?” João 18:33. JESUS contra argumenta no verso 

19: “Respondeu-lhe JESUS: Vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a 

meu respeito”? Então foi a vez de Pilatos dizer a JESUS que forma os próprios judeus o 

haviam entregado e ele pergunta a JESUS o que Ele havia feito. Então nosso líder fala 

aquelas incríveis palavras que delimita o tipo de reino a que JESUS pertencia. Veja: 

“Respondeu-lhe JESUS: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste 

mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas agora o meu reino não é 

daqui”. João 18:36. 

 JESUS deixou bem claro ao dizer que reinar nesta terra de pecado não era bem 

a Sua missão. JESUS não era daqui, Seu reino é celestial, Seu destino era retornar para 

o céu e como seus discípulos modernos, temos que nos acostumar com a ideia de 

estamos aqui de passagem, pois o nosso destino é a eternidade para podermos curtir 

para sempre a companhia da Trindade. 

 Mas aquele diálogo continua. Veja: “Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? 

Respondeu-lhe JESUS: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao 

mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a 

minha voz”. E em nosso verso de hoje encontramos a pergunta de Pilatos e de milhões 

ou talvez de bilhões de incrédulos de todos os tempos: “O que é a verdade”? Pilatos teve 

a oportunidade de ver e falar com a verdade, pois JESUS CRISTO é o único que além de 

ser o caminho, ELE é a verdade e a vida. Você adolescente acredita que JESUS CRISTO 

é a verdade ou você a está procurando em outra fonte? 

 Nenhum líder humano tem moral para dizer que eles são a verdade, pois todos 

eles são criaturas, pecadoras, totalmente dependentes do sangue de JESUS para sua 

salvação. Só JESUS CRISTO é o SENHOR. Só ELE veio do PAI, nasceu, morreu e 

ressuscitou para salvar a todos os pecadores. Algum outro líder humano foi tão longe 

em prol de seus discípulos? JESUS é a verdade. 
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Dez de Abril 

Trocando de Rei 

 Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, 

senão César. João 19:15 

 Depois que Pilatos fez a pergunta, que por sinal JESUS não lhe respondeu sobre 

o que era a verdade, Pilatos entrega JESUS para ser açoitado. A Palavra de DEUS no 

verso dois nos diz: “Os soldados tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na 

cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ELE e diziam; Salve 

rei dos judeus E davam-lhe bofetadas”.  

 A partir do momento que JESUS ficou por conta dos soldados romanos começou 

um verdadeiro ritual de zombarias e humilhação. Você adolescente de DEUS consegue 

imaginar o FILHO DE DEUS recebendo uma coroa de espinhos, sendo coroado por 

soldados dispostos a escarnecer e zombar dele? Para piorar a situação, deram-lhe 

acoites e bofetadas. Fico imaginando a legião de anjos no céu à direita de DEUS PAI, 

dispostos a viajar do céu até a terra para livrar o Seu rei daquela situação, mas isso não 

poderia acontecer, pois estava em jogo a salvação de toda a humanidade. 

 Pilatos tenta reverter à situação a favor de JESUS e O apresenta à multidão de 

judeus. A própria Palavra de DEUS irá te mostrar a reação do povo no verso seis: “Ao 

verem-no, os principais sacerdotes e o seus guardas, gritavam; Crucifica-o, crucifica-o”. 

Ao ver a reação do povo, Pilatos tenta mais uma vez conversar com o JESUS e quem 

sabe tentar evitar que o seu próprio povo O crucificasse. Mas chegou uma hora em que 

a nação israelita, começando pelos seus sacerdotes, seus pastores, seus líderes 

espirituais, disseram em alto e bom tom o que está escrito em nosso verso de hoje: “Não 

temos rei, senão César”. 

 Cesar era o imperador romano era o líder da nação que oprimia o povo judeu 

cobrando-lhe impostos pesadíssimos e desta forma a nação israelita empobrecia e ficava 

ainda mais dependente de seus opressores. Cesar não era um rei querido pela nação de 

Israel. Fico imaginando quando chegavam os boletos cobrando os impostos dos judeus, 

quantos deles não xingavam a Cesar e os seus ministros. Ninguém gosta de pagar 

impostos e principalmente quando vê que os governantes não utilizam bem esses 

recursos e quanto esses governantes os desviam para suas contas no exterior, então a 

situação fica insustentável. 

 Os líderes espirituais, os pastores, os sacerdotes, na sua fúria e no seu ódio 

contra o verdadeiro rei dos judeus, eles acintosamente mudam de lado e agora dizem 

para todos quantos os quisessem ouvir que o seu rei era Cesar. Exatamente aquele que 

os oprimia e os fazia empobrecer.  

 A grande verdade é que existem muitos “césares” tentando reinar no coração dos 

adolescentes de DEUS e com certeza esses novos deuses farão de tudo para tirar JESUS 

do trono do seu coração. Cabe a você, através de suas escolhas e atitudes manter JESUS 

como o único e soberano rei de sua vida. Quando esses deuses falsos vierem com 

conversa fiada para cima de você, diga em alto e bom som que o seu coração já tem um 

rei e Ele se chama JESUS. Em seu coração não existe espaço para Cesar, pois JESUS 

é o seu rei. Amém. 
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Onze de Abril 

Carregando a Cruz 

 Tomaram ele pois a JESUS e ELE próprio carregando a cruz, saiu para o lugar 

chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João 19:17 

 JESUS CRISTO estava sendo levado para o lugar de Sua crucificação e nosso 

verso de hoje nos diz que ELE mesmo carregou por um tempo a Sua própria cruz até 

que conforme nos diz os outros evangelhos, um homem no meio da multidão fez este 

papel. 

 O verso 18 nos diz: “Onde o crucificaram e com ELE outros dois, um de cada 

lado e JESUS no meio”. Fico pensando na situação física de JESUS e consigo ver com 

os olhos da fé seu corpo marcado pelos famosos e cruéis chicotes romanos que tinham 

uma bola de ferro na ponta e a cada chicotada mais carne saía do corpo de JESUS. 

Depois de tanto sofrer, deram a ELE a sua cruz e por um tempo, enquanto seu corpo 

suportou, ELE carregou-a. 

 Fico pensando em quão grandiosa foi atitude de JESUS e que exemplo ela traz 

para todos os adolescentes. A morte na cruz era considerada o pior tipo de morte que 

alguém poderia suportar e JESUS CRISTO carregou a Sua cruz sabendo que em pouco 

tempo ELE estaria ali, tendo seus pés e mãos presos à cruz por pesados cravos. 

 Prezado adolescente, consegue ver a cena? JESUS CRISTO, o FILHO do DEUS 

vivo, deitando-se na cruz enquanto seus algozes o prendiam lá com cravos que 

dilaceraram suas mãos e pés. Quando a cruz era colocada em pé, o crucificado torcia 

para que seu corpo ficasse preso de uma vez só, pois senão aquele ritual começava 

novamente e não era nada fácil suportar tudo de novo. 

 Foi na cruz que todos nós pecadores conseguimos ver o quanto JESUS nos ama. 

Foi na cruz que você adolescente consegue enxergar o que o pecado trouxe para a sua 

vida e para a vida de JESUS. Por conta do nosso pecado que ELE teve que sofrer tudo 

o que sofreu na cruz do calvário. Foi na cruz que JESUS pagou o preço da minha e da 

sua salvação. Sem a cruz não haveria derramamento de sangue e sem o derramamento 

do sangue do cordeiro de DEUS não haveria qualquer chance de nos salvarmos. Esse 

era o preço e JESUS saiu do céu sabendo que isso seria real na sua vida um dia. 

 Todos nós temos a nossa cruz. JESUS teve a dele, os discípulos também, os 

grandes heróis da fé também carregaram as deles e pergunto-lhe agora: qual a sua cruz? 

Que cruz você precisa carregar diariamente para trocá-la um dia por uma coroa da vida 

eterna? Alguns adolescentes acham a vida cristã meio sem brilho e sem luzes e nessa 

caminhada pela vida, alguns irão trocar essa vida cristã pelo brilho das boates, das 

baladas e das festas. Lá eles encontrarão as drogas, o vício, o álcool, a prostituição, o 

sexo fácil e na maioria das vezes não tão barato, e quando eles pararem para analisar 

suas lamentáveis vidas, talvez não haja mais tempo de voltar atrás. 

 JESUS CRISTO recebeu poder para carregar a sua cruz e na sua trajetória de 

vida você também receberá poder para levar a sua. Apenas não troque sua coroa da vida 

eterna pelos lixos destrutivos de pecado. Ore por isso. 
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Doze de Abril 

O cuidado com sua mãe 

 Vendo JESUS a sua mãe e junto a ela, o discípulo amado, 

disse: Mulher eis aí teu filho. João 19:26 

 Naquele momento difícil, sendo crucificado, sofrendo as dores dos cravos nas 

mãos e tendo uma coroa de espinhos lhe machucando a cabeça, quem estava perto de 

JESUS para apoiá-lo? Quem ficou do lado de JESUS no momento de sua morte? 

 Vamos deixar que a Palavra de DEUS nos mostre quem estava lá: “E junto a 

cruz, estavam a mãe de JESUS e a irmã dela e Maria, mulher de Cléopas e Maria 

Madalena”. João 19:25 

 Havia quatro mulheres, sendo a irmã da mãe de JESUS e três Marias. Havia a 

mãe de JESUS, a Maria mulher de Cléopas e Maria Madalena. Conforme nosso verso de 

hoje JESUS chamou João, o que significa que ele estava por perto. Talvez os discípulos 

estivessem por ali, mas JESUS mencionou apenas o nome de João e ainda por cima lhe 

deu a missão de cuidar de sua mãe, pois JESUS não poderia mais se responsabilizar 

por esta tarefa. 

 Que filho fantástico era JESUS você não acha? ELE estava com dor, estava a 

momentos de dar seu último suspiro, com espinhos nas mãos e na cabeça, seus pés 

sangrando graças aos cravos, seu sangue escorrendo e apesar disso tudo ELE teve o 

carinho de pensar no futuro de sua mãe. Que filho incrível é esse nosso JESUS não é 

verdade? Que exemplo vivo para você adolescente do século 21. 

 Durante a adolescência os adolescentes sentem uma vergonha muito grande de 

andar com seus pais e mães. Eles preferem mais a companhia de seus amigos a 

companhia dos pais. A maioria destes amigos nunca, mas nunca mesmo sequer 

mexeram uma palha para ajudá-los em qualquer coisa, mas estes adolescentes veneram 

e alguns chegam a idolatrar seus amigos e desprezam seus pais. Estes pretensos amigos 

nunca lhes deram de comer, nunca os levaram a um posto de saúde para os vacinar, 

nunca os levaram ao dentista e sequer sabem onde fica o consultório de um 

oftalmologista. Nunca esses idolatrados amigos lhes ofereceu um almoço, um banho ou 

uma cama quentinha nas suas casas. Esses amigos só aparecem em festas, em shows 

e em atividades onde a diversão se faz presente, mas ajuda real no momento de real 

necessidade, geralmente nunca vem dos queridos amigos. 

 JESUS CRISTO cuidando de sua própria mãe na hora de seu maior sofrimento 

é um verdadeiro tapa espiritual na cara de todos os adolescentes que tratam muito mal 

a mulher mais importante de sua vida. Foi esta mulher maravilhosa que DEUS escolheu 

para ser a sua mãe e talvez você faça parte do time dos adolescentes que a despreza e o 

que é pior, sente vergonha de ser seu filho(a). Se você não gosta da sua companhia, está 

mais do que provado que você tem vergonha dela. 

 Creio sinceramente que passou da hora de você adolescente rever os seus 

conceitos e passar a amar e valorizar a mulher mais linda e maravilhosa que DEUS um 

dia chamou de sua mãe. 
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Treze de Abril 

Está Consumado 

 Quando, pois, JESUS tomou o vinagre disse: Está consumado! E 

inclinando a cabeça, rendeu o espírito. João 19:30 

 Depois de ter seus pés e mãos pregados numa cruz, depois desta mesma cruz 

ter sido colocada de pé aumentando ainda mais as dores físicas de JESUS, depois de 

JESUS ter demonstrado carinho com sua mãe, ELE sentiu sede. 

 JESUS era divino e também era humano e como ser humano ELE sentiu sede. 

Todos nós já sentimos sede e só existe uma relíquia criada por DEUS que mata a sede 

e o nome desse presente divino para minha e sua vida é água. Nada como chegar em 

casa depois de uma longa caminhada e tomar dois bons copos de água. 

 Já parou para pensar porque não foram buscar água para JESUS? Por que 

vinagre? Por que ninguém que estava por perto se dignou a sair de seu conforto para 

buscar um copo de água para o Salvador da humanidade? Por que tantos israelitas que 

foram abençoados com pães e peixes não tiveram a menor sensibilidade para ajudar 

quem tanto os havia ajudado? A grande verdade é que no meio de Sua angústia e dor 

ELE aceitou tomar o que lhe deram sem questionar ou sequer reclamar. Como os 

adolescentes precisam aprender com o seu maravilhoso Salvador!! Ele simplesmente 

não reclamou. Deram vinagre e ELE bebeu vinagre. Nenhuma reclamação, nenhum 

palavrão, nenhum xingamento, nenhuma maldição, nenhum ódio e nenhum 

ressentimento contra seus algozes. No pior momento de Sua vida ELE sequer teve o 

carinho de receber um simples copo de água. 

 A Palavra de DEUS nos diz neste verso de hoje que depois de beber o vinagre 

ELE mencionou as duas palavras que os discípulos não queriam ouvir: “Está 

consumado”. Fico imaginando a reação das três Marias e a de João ao ver seu líder, 

Salvador e SENHOR finalmente exalar o seu último suspiro.  JESUS CRISTO havia 

entregue sua jovem vida em favor de todos os adolescentes que um dia iriam entender 

que ELE deixou a glória para morrer por eles e por todos os pecadores. 

 Quando Adão e Eva resolveram ouvir o inimigo de DEUS ao invés das palavras 

preventivas de DEUS houve uma ruptura no relacionamento entre DEUS e os homens. 

A Palavra de DEUS chama isso de pecado. Naquele momento no Jardim do Éden DEUS 

perdeu seus filhos criados por ELE para seu pior inimigo que é Satanás. Mas nosso 

DEUS não é um DEUS de derrotas e por isso ELE enviou JESUS, Seu próprio FILHO, 

para vir ao mundo e morrer pelos pecados de toda a humanidade. Quando aceitamos a 

morte de JESUS em nosso lugar voltamos à condição de filhos que, um dia quando 

JESUS voltar serão resgatados para morar para sempre com ELE na nova Jerusalém. 

Você acredita na maravilhosa promessa feita pelo próprio JESUS de que ELE vai voltar?  

 A grande benção dessa maravilhosa história de redenção é que esta salvação de 

JESUS foi para todos e JESUS não discrimina ninguém. Você já O aceitou como seu 

Salvador e SENHOR? Se não ainda o que te falta? 
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Quatorze de Abril 

Discípulos Ocultos 

 Depois disto, José de Arimatéia, que era discípulo de JESUS, ainda que 

ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o 

corpo de JESUS. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimatéia e retirou o corpo de 

JESUS. João 19:38 

 Ao longo de Sua vida de ministério nesta terra, a providência divina designou 

algumas pessoas que apoiaram JESUS nessa missão de salvar a humanidade de seus 

pecados. No plano de DEUS PAI para seu filho JESUS, existia um pai chamado José e 

uma mãe chamada Maria. Logo ali na manjedoura chegam os três reis magos do Oriente 

trazendo ouro, incenso e mirra, três bênçãos, materiais tão necessários nestes primeiros 

dias de JESUS nesta terra. Os pastores que viviam nos arredores de Belém também 

foram a manjedoura depois de serem alertados pelos anjos. 

 Os idosos Simão e Ana também marcaram presença na vida de JESUS, pois 

foram eles que O apresentaram ao DEUS PAI no conhecido ritual judaico de 

apresentação de crianças.  

 Tenho certeza que as pessoas que mais marcaram presença na vida de JESUS 

foram seus doze discípulos. JESUS os escolheu e eles ficaram com JESUS por bons três 

anos e meio. Eles foram abençoados por terem a companhia diária de JESUS. Estes 

discípulos andaram por onde JESUS andou, comeram a comida que JESUS comeu, 

dormiram nos aposentos onde JESUS dormia. Entre outras virtudes estes discípulos 

não tinham vergonha da companhia de JESUS. Eles não se escondiam. Eles encaravam 

com JESUS todas as aventuras e desventura de cada dia. Eles não tinham vergonha de 

demostrarem abertamente ao mundo de sua época que eles estavam do lado de JESUS. 

Eles haviam escolhido JESUS e JESUS os havia escolhido. Eles haviam mudado de 

reino, de religião, de escolhas, de hábitos e de estilo de vida. Eles haviam trocado os 

peixes pelos homens e agora pescavam almas para o reino de DEUS. 

 Os judeus e os israelitas que conviveram com JESUS e seus discípulos tinham 

a convicção quem eram aqueles homens. pois eles não tinham a menor vergonha de 

serem chamados de discípulos de JESUS.  

 Mas a Palavra de DEUS hoje mostra-nos através de nosso verso que JESUS tinha 

outro time de discípulos que, embora agindo de forma não tão aberta, eles também 

ajudaram e muito nesses momentos finais da história de JESUS nesta terra e mesmo 

depois de Seu retorno para o céu. DEUS tem seus discípulos declarados, mas seus 

discípulos ocultos também fazem a diferença quando DEUS os chama para sair de seu 

anonimato. Só ficamos sabendo que existia um José de Arimatéia quando JESUS 

morreu e foi esse discípulo oculto que fez a sua parte neste momento tão crucial. 

 Não sei se você adolescente é um discípulo oculto ou declarado. Não tenho a 

menor ideia se você tem vergonha ou não de ser reconhecido como um discípulo de 

JESUS, mas o importante é que você permaneça apaixonado por JESUS seguindo-o 

como um discípulo fiel. Que você O honre diariamente. 
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Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Quinze de Abril 

Nosso Líder Venceu a Morte 

 Recomendou-lhes JESUS: Não me detenhas porque ainda 

não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-

lhes: subo para meu PAI e vosso PAI, para meu DEUS e vosso 

DEUS. João 20:10 

 O capítulo vinte do evangelho de João começa como a ida de Maria Madalena de 

madrugada ao sepulcro de JESUS, pois JESUS havia dito que ele ressuscitaria no 

terceiro dia. JESUS foi para o túmulo na sexta-feira, passou o sábado inteiro lá, mas 

algo sobrenatural estava para acontecer no primeiro dia da semana. 

 A Palavra de DEUS nos diz que quando Maria Madalena chegou lá, ela viu que 

a Pedra estava retirada e ao ver que JESUS não estava mais lá ela correu e foi contar 

para Simão Pedro e para João, o discípulo amado. Os dois, por sua vez, mais que 

depressa foram correndo até o sepulcro para confirmar a história dela. A Palavra de 

DEUS conta ao longo do capítulo que Simão viu os lençóis que envolveram o corpo de 

JESUS e também o lençol que envolvera a Sua cabeça. Depois que Simão Pedro entrou, 

viu os lençóis e constatou que JESUS não estava mais lá, foi a vez de João, o discípulo 

amado, entrar e conferir com seus próprios olhos o que Simão Pedro e Maria Madalena 

haviam visto. 

 Os discípulos foram para casa, mas Maria Madalena ficou ali no túmulo 

chorando. Que relacionamento carinhoso Maria Madalena tinha com JESUS, não é 

verdade? Ela que era uma jovem com uma moral duvidosa, que havia sido pega em 

flagrante adultério teve todos os seus pecados perdoados por JESUS e foi este perdão 

neste encontro com JESUS que modificou a trajetória de sua vida. 

 Maria Madalena olha para dentro do túmulo e vê dois anjos sentados vestidos 

de branco no lugar onde JESUS estava e ela pergunta se os anjos sabiam onde JESUS 

estava e depois o inimaginável acontece, pois JESUS a chama pelo nome. JESUS 

aparece primeiramente a Maria logo depois de Sua ressurreição e esta mulher foi 

escolhida por JESUS para ser a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado. Nenhum discípulo 

teve essa honra, mas JESUS escolheu Maria Madalena para esse momento tão especial. 

 Nosso líder JESUS venceu a morte. JESUS CRISTO ao ressuscitar venceu 

definitivamente o pecado e a Satanás, seu pior inimigo. Nosso líder venceu a morte e 

ELE está vivo. Tudo o que os profetas haviam escrito no passado sobre a ressurreição 

de JESUS aconteceu literalmente conforme o previsto. Em JESUS, em DEUS PAI e no 

DEUS ESPÍRITO SANTO e na sagrada Palavra de DEUS você pode confiar.  

 Não é maravilhoso saber que JESUS venceu a morte e Satanás perdeu esta 

batalha para o SENHOR? Não é sempre melhor fazer parte do time vencedor? De que 

lado você adolescente está jogando o jogo de sua vida? Joga no time do SENHOR JESUS 

ou se perdeu pela estrada da vida e hoje participa do time do inimigo de DEUS? As suas 

escolhas diárias irão determinar a que rei você está servindo, que reino você pertence, 

por qual caminho você está andando e aonde você irá chegar. Vida eterna ou morte 

eterna, qual será o seu destino? 
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Dezesseis de Abril 

   Ver para Crer 

 Mas ele respondeu: Se eu não vir em suas mãos o sinal dos 

cravos e ali não puser o dedo e não puser as mãos no seu lado, 

de modo algum acreditarei. João 20:25 

 Ao longo de nossa vida e desde o nosso nascimento, vamos construindo o nosso 

caráter. Nosso caráter mostra quem somos de verdade. Vamos acumulando valores e 

princípios de conduta em nossa vida e esse conjunto de valores e princípios vai mostrar 

ao mundo quem somos de verdade. 

 Como adolescentes do SENHOR JESUS precisamos nos alimentar diariamente, 

note que eu escrevi diariamente e não semanalmente, de sua Palavra e ao nos 

aproximarmos de JESUS diariamente esses valores como adoração, comunhão, 

intercessão, oração, louvor, dependência total de DEUS, intimidade com Sua Palavra e 

com o SENHOR da Palavra irão fazer parte para sempre do seu caráter. Quando estes 

valores fizerem parte de sua vida, você não conseguirá mais viver sem esses momentos 

fantásticos na presença do SENHOR. Você não conseguirá mais sair para o seu colégio, 

o seu cursinho, sua faculdade ou mesmo seu trabalho, sem antes buscar o SENHOR 

em primeiro lugar e ao colocá-lo em primeiro lugar em sua vida, isso se tornará parte 

de seu estilo de vida e de seu caráter. DEUS em primeiro será a sua motivação para 

viver e servir. 

 Você consegue enxergar quantas bênçãos vem só pelo fato de colocar DEUS me 

primeiro lugar em sua vida? Você incorporará o louvor, a oração, a leitura e o estudo da 

Palavra de DEUS e de outros bons livros espirituais e o que é melhor, você estará 

sintonizado diariamente com o trono do PAI. DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO 

SANTO serão sua companhia diária. Você não fará parte da geração de adolescentes 

que só irão falar com DEUS no sábado ou no domingo quando forem à igreja, pois a 

companhia do SENHOR é algo diário. 

 Existem muitas outras virtudes que você irá incorporar ao seu caráter. Você 

pode escolher a honestidade, a pontualidade, a verdade, a integridade, a transparência 

de sua vida e de seus atos, a bondade, a gentileza, o amor pleno e irrestrito aos seus 

pais e irmãos, o carinho com os animais, o prazer de amar o seu próximo, a alegria de 

levar a Palavra de DEUS ao seu semelhante. Você também poderá escolher ser fiel na 

devolução de seus dízimos e ofertas. Você pode se manter fiel ao seu Salvador não O 

negando na escola, na faculdade, no estágio ou mesmo no seu ambiente de trabalho. 

Não colar nas provas, tratar funcionários e professores de forma cristã também pode 

ser uma escolha sua.  

 Você é o legítimo engenheiro de seu caráter e nesta árdua tarefa de estruturar o 

seu caráter DEUS te dá o soberano direito de escolha. Você pode não escolher nada do 

que você acabou de ler e ao optar por não querer você irá incorporar outros hábitos não 

tão saudáveis assim, mas lembre-se de que eles também irão fazer parte de seu caráter. 

O discípulo Tomé não acreditou que JESUS havia ressuscitado e nosso verso de hoje 

nos mostra que ele precisava ver para crer. A incredulidade foi a marca do caráter de 

Tomé. Qual e a sua marca? Será você um Tomé moderno? Você vive pela fé ou o que te 

motiva? 
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Dezessete de Abril 

Uma Nova Bem Aventurança 

 Disse-lhe JESUS: Por que me viste creste? Bem-aventurados 

os que não viram e creram. João 20:29 

 O incidente entre JESUS e o incrédulo Tomé nos trouxe ensinamentos, mas 

também nos deixou mais uma bem-aventurança. Você adolescente de DEUS saberia 

definir o que é uma bem-aventurança? Bem-aventurança é um bom motivo para você 

ser feliz. Definição curta que você nunca esquecerá. 

 Quando JESUS começou Seu ministério lá no monte, Ele pregou sobre 

felicidade, pois sabia que um dos maiores anseios da humanidade é ser feliz. Existem 

muitos adolescentes entre o povo de DEUS que tem uma vida confortável, mas nem 

sempre vida confortável é sinônimo de felicidade. Sempre ouvi de meu pai que felicidade 

é um estado de espírito e complementado o que meu pai me ensinou, digo que felicidade 

não é um estado de ter mais coisas do que já temos. Para mim felicidade não se trata 

de mais coisas ou mais dinheiro na poupança. 

 JESUS CRISTO nos trouxe as bem-aventuranças e o discípulo Mateus nos dá 

esse presente ao escrever em Mateus 5:3-12: “Bem-aventurados os humildes de espírito, 

porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram porque eles serão 

consolados. Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Bem-

aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados 

os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de 

coração, porque verão a DEUS. Bem-aventurados os pacificadores porque serão 

chamados filhos de DEUS. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, 

porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa, vos 

injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos 

e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas 

que viveram antes de vós”. 

 Veja bem, prezado adolescente que nosso líder JESUS em momento nenhum 

vinculou as bem-aventuranças, ou seja, as felicidades com ter coisas materiais. Você 

não vê JESUS falando que felizes serão os adolescentes que tiverem um celular, um 

notebook, roupas de marca ou maquiagem da Mary qualquer sobrenome. Você pode ler 

as bem-aventuranças de novo e não vai achar a palavra casa, carro, apartamento, sítio, 

fazenda, helicóptero, skate, prancha de surf, cartão de crédito, cartão de milhagem de 

companhias aéreas. As pessoas realmente felizes podem viver com apenas o necessário 

para uma vida digna. 

 Antes de voltar para o reino de seu PAI, nosso líder JESUS CRISTO deixa-nos de 

presente as bem-aventuranças que está em nosso verso de hoje e esse motivo para ser 

feliz é totalmente seu. Você nunca viu JESUS ao vivo e a cores e nem por isso deixa de 

confiar NELE. Você aprendeu a viver pela fé e viver pela fé é para poucos e para você é 

mais um motivo de felicidade. Essa bem-aventurança é para você. Acreditar e ainda 

confiar sem ver é realmente motivo de felicidade. Agradeço a DEUS por você em plena 

adolescência já viver pela fé no FILHO DE DEUS. Viva feliz pela fé. Você é um bem-

aventurado. 
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     Dezoito de Abril 

     A Prova Final 

 Depois de terem comido, perguntou JESUS a Simão Pedro: 

Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele 

respondeu: Sim, SENHOR, tu sabes que eu te amo. Ele lhe respondeu: 

Apascenta os meus cordeiros. João 21:15 

 Na vida de cada adolescente sempre vai existir a palavra prova. É prova de física, 

química, biologia, português, matemática, geografia, história, de natação, de aula de 

direção e por aí vai. O método de ensino em nosso país, não importa em que nível você 

esteja, sempre para ser aprovado você precisará passar por alguma prova e junto com 

ela vem estresse e muita pressão. 

 Adolescentes fazem no mínimo quatro provas de cada matéria ao longo do ano 

escolar, sem contar as provas surpresas e sem contas as provas de recuperação e as 

finais. Com certeza você conhece as temidas provas bimestrais e se a famosa nota sete 

não é alcançada os alunos tem que se desdobrar na terrível e insuportável prova final. 

Aprendi com meus pais a me esforçar para conseguir nota suficiente nos primeiros três 

bimestres, pois desta forma enquanto a maioria estava desesperada para tentar 

recuperar todo o ano perdido no último bimestre, eu ficava de boa. Para não abaixar 

muito meu boletim me esforçava para ficar com nota sete ou pouca coisa acima no 

último bimestre. 

 Os adolescentes precisam aprender que para conseguir bons resultados em seus 

estudos é preciso ter um método: um determinado tempo específico para estudar 

diariamente independentemente de ter prova ou não, um pouco de disciplina e manter 

o foco. O foco do adolescente que quer ser alguém na vida é estudar, se empenhar para 

passar de ano e de preferência com nota acima da média. A média vem da palavra 

medíocre ou mediano, ou seja, aquele adolescente que não fede, mas também não 

cheira. Se você precisa de vinte e oito pontos para passar de ano e conseguir fechar três 

bimestres com nota entre oito e nove, você já terá quase passado no terceiro bimestre e 

depois é só comemorar a vitória. 

 A grande verdade é que ao longo de sua vida de estudante deve evitar fazer a 

terrível prova final. Para a prova final ficarão os adolescentes que nunca conseguiram 

tirar nem o medíocre sete. Essa galera levou os estudos na flauta, foram a todas as 

festas de amigos, se descuidaram de seus objetivos, perderam o foco e com certeza 

estarão estressadíssimos no último bimestre. O dia da prova final é o dia mais temido 

de um ano de estudos e se para azar dessa raça, der um branco na hora da prova, aí 

sim está decretado o fim de seu ano letivo. 

 Pedro teve seu momento de prova final com JESUS CRISTO. Depois de negar 

seu Mestre por três vezes, JESUS o convida a refletir também por três vezes se ele 

realmente O amava. A pergunta de sua prova final foi: Pedro, você me ama? e essa 

pergunta chega para você hoje: Você também ama a JESUS? Você tem realmente certeza 

de que O ama? A resposta é somente sua. Tenha um dia incrível na companhia do 

SENHOR JESUS.  
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Dezenove de Abril 

Hora de Partir 

 Ditas estas palavras, foi JESUS elevado às alturas, à vista 

deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.  Atos 1:9 

 Estamos começando a partir de hoje uma jornada incrível pelo fantástico livro 

de Atos dos Apóstolos. Como o nome já diz, iremos ler e meditar em tudo o que os 

apóstolos fizeram sem ter seu líder JESUS por perto. JESUS havia cumprido Sua 

missão, voltaria para o Pai. E como se virariam seus discípulos sem JESUS por perto 

para orientar, aconselhar, acalmar e refrigerar suas mentes com tanta sabedoria? Eles 

dariam conta do recado? Eles seriam crucificados como JESUS? Sofreriam perseguição? 

Eles permaneceriam fieis? Fariam os mesmos milagres que JESUS fazia? A promessa 

do Espírito Santo se cumpriria ou não? Onde comprariam notebooks para pregar pelas 

redes sociais? Eles teriam que construir igrejas? De onde viriam os recursos? Ainda 

teriam que pescar para manter suas famílias? Quem lhes garantiria a sobrevivência?  

 A grande verdade é que os discípulos não tinham resposta para nenhuma dessas 

perguntas. Eles foram os privilegiados que conviveram com JESUS ao longo de três anos 

e meio antes da morte de JESUS e depois mais quarenta dias até JESUS ser 

transladado. Depois de bons quarenta e dois meses de convívio direto com JESUS, os 

últimos quarenta dias foi uma preparação bem intensa para o ministério que eles 

resolveram abraçar. JESUS lançou as bases da pregação do evangelho enquanto esteve 

entre eles e agora JESUS passa para os seus discípulos o bastão da missão de levar o 

evangelho até o mundo.  

 A Palavra de DEUS nos diz um pouco do que deve ter sido um dia bem triste na 

vida dos discípulos. Particularmente não conheço ninguém que gosta de despedidas, 

principalmente se a companhia for realmente boa. Os momentos juntos, as ótimas 

risadas, os bate papos, a comida, um bom filme e um bom sono na casa de bons amigos 

é realmente muito prazeroso. Mas como esse tempo não é eterno, não sobra alternativa 

a não ser arrumar a mala e cair na real. 

 Vamos ler o que a bendita Palavra de DEUS nos diz sobre a ascensão de JESUS 

em Atos 1:6-9: “Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor será este o 

tempo em que restaures o reino à Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer 

tempos ou época que o PAI reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder 

ao descer sobre vós o ESPÍRITO SANTO e  sereis minhas testemunhas tanto em 

Jerusalém como em toda Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Ditas estas coisas, 

foi JESUS elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos”. 

 Algumas respostas os discípulos já começaram a ter e receber o dom do 

ESPÍRITO SANTO foi o maior legado, a maior herança, o maior presente que os 

discípulos receberam de JESUS. JESUS partiu e prometeu voltar e isso alimentou a 

esperança de seus discípulos. No verso onze lemos que os anjos garantiram que JESUS 

iria voltar, mas esse assunto é tema para outra meditação.  JESUS foi e os discípulos 

ficaram e agora o que seria deles? 
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Vinte de Abril 

ELE Voltará 

 E lhe disseram: Varões galileus, porque estais olhando 

para as alturas? Esse JESUS que dentre vós foi assunto ao céu, 

voltará do modo que o viste subir. Atos 1:11 

 Prezado adolescente, imagine a cena: JESUS subindo devagarinho rumo ao 

trono na glória, quem sabe dando o último adeus aos seus discípulos, quem sabe 

fazendo sinal do coração, mostrando dessa forma que ELE os amava e ELE foi subindo, 

subindo até sumir de vista. Quando os discípulos tinham a certeza absoluta que eles 

estavam sozinhos, DEUS manda dois anjos para lhe dar a melhor notícia que aqueles 

anjos já haviam dado em toda a sua vida: JESUS, seu líder, seu Mestre vai voltar! 

 JESUS vai voltar foi e sempre será a melhor notícia jamais dada aos mortais. 

Toda nossa esperança como cristãos está na volta de JESUS. A volta de JESUS será o 

acontecimento mais importante de nossa vida, pois somente ela trará para sempre 

nosso Mestre de volta. Tudo o que nós cristãos queremos é conviver com o SENHOR já 

que este foi um privilégio dos seus doze discípulos e quando aqueles dois anjos vestidos 

de branco disseram que seu líder iria voltar, qual dever ter sido a reação dos discípulos? 

 Eles devem ter vibrado muito com a estrondosa notícia. Os discípulos foram os 

escolhidos por DEUS PAI para conviver com DEUS FILHO. JESUS acordava diariamente 

e seus discípulos estavam lá. Quando JESUS fazia os milagres os discípulos estavam lá 

para testemunhar. Quando JESUS multiplicou pães e peixes os discípulos estavam lá 

e também se fartaram com banquete no deserto. Estes discípulos falhos e pecadores 

como eram, com tantos defeitos horrorosos de caráter como os nossos hoje em dia, eram 

simplesmente a melhor companhia humana de JESUS nesta terra.  JESUS 

simplesmente os amava apesar de eles serem os pecadores que eram. JESUS também 

te ama apesar de você ser o adolescente pecador que você é. 

 JESUS conviveu, viveu, chorou, curou, conversou, restaurou, perdoou e salvou 

onze de seus discípulos. O SENHOR fez tanto por eles, que não iria  decepcioná-los logo 

na hora de ir embora. Então aqueles dois varões vestidos de branco, se postam do lado 

deles e lhes trazem a promessa que eles mais queriam ouvir de que seu Mestre um dia 

iria voltar do mesmo jeito que ELE subiu. 

 Prezados adolescentes, essa maravilhosa nova do retorno de JESUS à esta terra 

é a mensagem central na vida de dezenove milhões de adventistas do sétimo dia em todo 

o mundo que amam, anunciam, apressam e aguardam a volta de JESUS. Além disso 

eles guardam os mandamentos de JESUS como demonstração de nosso amor à ELE. 

JESUS prometeu, os anjos anunciaram, os discípulos acreditaram e nós também 

acreditamos nessa promessa. Se você também acredita nessa verdade bíblica tão clara 

e prometida pelo próprio JESUS e falada tão claramente pelos seus anjos, que tal 

ajoelhar e agradecer por você, em plena adolescência, ser mais um servo de DEUS a 

também a acreditar nessa verdade? JESUS em breve virá. Essa é a melhor notícia da 

Palavra de DEUS. Posso ouvir um amém? Feliz dia para você. Siga com DEUS. 
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Vinte e Um de Abril 

O 12º Discípulo 

 E os lançaram em sortes, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-

lhe votado lugar com os doze discípulos. Atos 1:26 

 Quando pensamos em doze discípulos de JESUS que nomes lhe vem à mente? 

Quem dos doze discípulos mais deixou marcas na sua memória ainda adolescente? Você 

lembra quem eram os três mais próximos de JESUS? Lembra do nome do mais amado? 

Conseguiu deletar de sua memória o nome do discípulo que o traiu? 

 A Palavra de DEUS nos mostra, no início do livro de Atos, o nome de todos eles 

e é bom recordar seus nomes no verso 13: “Quando ali entraram subiram para o 

cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, 

Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o zelote e Judas filho de Tiago”. Se você contar vai 

encontrar onze discípulos e é lógico que você se lembra de que o traidor Judas se 

enforcou e não fazia mais parte do timaço de discípulos de JESUS. 

 Será que os discípulos ficariam em número de apenas onze? As tribos de Israel 

eram doze, os portais da nova Jerusalém que tem tudo a ver com o nome das tribos de 

Israel também são doze e os discípulos ficariam em apenas onze? Simplesmente sai um 

soldado e a causa de DEUS fica sem reposição dos valorosos homens do SENHOR? Este 

não era o plano de DEUS e o líder Pedro se encarrega de trazer esta preocupação para 

todos os demais discípulos. Veja o argumento poderoso que Pedro usou para convencer 

os demais discípulos a escolher mais um para completar o time: “É necessário, pois, 

que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o SENHOR JESUS andou 

entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às 

alturas, um destes se torne testemunha conosco de sua ressurreição”.  

 O desejo de Pedro era que o novo décimo segundo discípulo tivesse visto e 

presenciado o que eles haviam vivido. Este novo discípulo não seria um estranho e sim 

uma testemunha. A Palavra de DEUS nos diz no verso 26: “E os lançaram sortes, vindo 

a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado lugar entre os onze apóstolos”. 

 Prezado adolescente, fazer parte do primeiro time de servos de DEUS com certeza 

foi um privilégio muito grande e Matias foi escolhido para substituir o traidor Judas. 

Matias chegou depois, foi convidado depois, mas seu lugar no reino de DEUS estava 

garantido. Ele passou a fazer parte do quadro de discípulos depois da morte e da 

ascensão de JESUS. Chegou por último, mas teve seu lugar garantido. Esse incidente 

me lembra o ladrão na cruz, pois ele alcançou o reino de DEUS no último momento de 

sua vida. Isso mostra que para DEUS o que realmente importa é uma atitude chamada 

arrependimento.  

 Você adolescente que está lendo essa meditação, já tem um lugar garantido entre 

os modernos discípulos de JESUS? Você veio para somar esforços, veio para ser uma 

testemunha forte, verdadeira e atuante? JESUS CRISTO, o seu Mestre, seu Salvador e 

SENHOR pode contar com você, com os seus dons e com o seu tempo para trazer novas 

ovelhas para o Seu reino? 
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Adole Brasil 

Terceira Semana 

Robinson H. Amorim 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Dois de Abril 

Promessa Cumprida 

 Todos pecaram cheios do Espírito Santo e passaram a 

falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que 

falassem. Atos 2:4 

 Promessas são para serem cumpridas e se existe uma raça de gente que fica 

injuriada, revoltada e chateada com promessas não cumpridas são os adolescentes. 

Quando seus pais lhe prometem algo e na hora “H” eles não cumprem ninguém 

consegue ficar perto de você não é verdade? Se você pudesse subiria nas paredes. Muitos 

pais modernos na tentativa de trabalhar sempre mais acabam se afastando de seus 

filhos e para cobrir a sua ausência muitos destes pais enchem seus filhos de tecnologia 

e não são poucos os adolescentes que tem mais de um celular, mais de um tablete e as 

vezes mais de um notebook.  

 Os pais que não podem satisfazer os sonhos de seus filhos aprendem 

rapidamente a prometer. Eles prometem hoje, prometem amanhã, depois de amanhã, 

uma enrolação aqui, outra ali, dizem que esqueceram, que a crise financeira do país os 

impediu, que seu chefe os está perturbando muito e você adolescente fica com a 

sensação de que foi enganado e o que é pior, enganado pelos próprios pais. Se seus pais 

te enganam, o que você pode esperar das pessoas que não moram com você? 

 Bem diferente dos pais modernos, JESUS CRISTO sempre cumpriu o que 

prometeu e na maioria das situações que os homens O envolveram nessa terra, ELE 

não prometeu, ELE foi lá e fez acontecer. Você se lembra do primeiro milagre de JESUS? 

Ele não prometeu transformar água em vinho. ELE transformou. ELE não prometeu 

alimentar as multidões com pães e peixes. ELE alimentou. ELE operou um milagre e 

milhares de pessoas comeram e se deliciaram. 

 Agora quando o assunto era a vinda do ESPÍRITO SANTO DE DEUS, ELE 

prometeu e Sua promessa está aqui em Atos 1:6: “Mas recebereis poder ao descer sobre 

vós o ESPÍRITO SANTO e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em 

toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra”. 

 Veja como foi o cumprimento e imagine a cena: “Ao cumprir-se o dia de 

Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, 

como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E 

apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um 

deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, 

segundo o ESPÍRITO lhe concedia que falassem”. Atos 2:1-4 

 Na maioria das vezes lemos a Palavra de DEUS tão rápido que sequer prestamos 

atenção nos detalhes e o detalhe curioso é que línguas como de fogo pousavam sobre os 

discípulos e eles passaram a falar em outras línguas.  

JESUS prometeu e o ESPÍRITO SANTO foi derramado para mudar para sempre 

a vida dos discípulos do SENHOR e também a sua. Você já ouviu falar do ESPÍRITO 

SANTO de DEUS? Já ouviu ELE te falar sobre a maravilhosa salvação que há no nome 

de JESUS? Ore pelo batismo diário do Espírito Santo. 
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Vinte e Três de Abril 

O Dom de Línguas 

 E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria 

língua materna? Atos 2:8 

 Ontem vimos como DEUS enviou o ESPÍRITO SANTO aos discípulos e 

apareceram línguas como de fogo e pousaram uma para cada um deles. DEUS deu o 

dom de falarem em outras línguas, pois havia em Jerusalém judeus oriundos de todas 

as nações e esta seria com certeza uma oportunidade única para eles ouvirem a melhor 

notícia que qualquer ser humano poderia ter recebido. Nada nos liberta tanto da 

escravidão do pecado quanto saber que JESUS CRISTO o filho do DEUS de Israel, 

morreu na cruz para nos salvar e somente através DELE é que podemos ser salvos. 

 Ao falarem em diversas línguas, os discípulos conseguiram atingir estes seus 

irmãos judeus de uma maneira única, pois eles falavam na língua deles e seus irmãos 

judeus entendiam na sua própria língua. Alguns destes judeus que estavam morando 

em Jerusalém ficaram perplexos ao virem os discípulos de JESUS, humildes pecadores, 

falando em vários dialetos e várias línguas, e o que é melhor, eles conseguiam entendê-

los plenamente.  

 A mensagem central da salvação que é JESUS, o que ELE havia feito, sua obra, 

seus milagres, suas curas, sua ressurreição e seu retorno para o céu, a promessa de 

sua segunda vinda a esta terra eram agora assuntos muito melhores entendidos do que 

nunca, pois o ESPÍRITO SANTO de DEUS os abençoava para a edificação da nova igreja 

que estava nascendo ali.  

 É muito importante que todos os adolescentes entendam que os discípulos 

falavam e os judeus de outras partes do mundo que estavam em Jerusalém os 

entendiam perfeitamente, como se eles estivessem falando literalmente a língua deles. 

Isso era um verdadeiro milagre. O primeiro milagre agora operado pelo DEUS ESPÍRITO 

SANTO. Em muitas igrejas ditas evangélicas este dom até hoje se manifesta, porém de 

uma forma totalmente diferente daquela que consta na Bíblia. Vários irmãos falam em 

línguas diferentes e ninguém consegue entender nada. Não edifica a igreja e nem gera 

crescimento para os membros. Que dom é este que se manifesta em alguns e gera toda 

uma desordem e não ordem? Em sã consciência para que serviria esse dom se quando 

a pessoa que o usa não abençoa nenhum dos irmãos que o ouve. Será que a origem 

desse tal dom viria de um DEUS zeloso, protetor, que sonha com uma igreja organizada, 

zelosa e se firmando cada vez mais nos caminhos do Senhor? Se o resultado prático 

desse derramamento estranho e totalmente diferente do que a Bíblia diz não edifica a 

igreja, para que este dom existir?  Se não existe utilidade, será que a origem é divina? 

Pense nisso. 

 Não tive ao longo dos meus anos de vida a oportunidade de fazer um curso de 

línguas, mas aproveitei para investir em duas filhas e hoje ambas falam, leem e 

entendem claramente a outra língua. O dom de falar outras línguas é muito importante, 

pois vai abrir a porta do mundo para você e você ainda pode se dar ao luxo de ser um 

bom intérprete de pregadores estrangeiros, pode traduzir bons sermões e ótimas 

mensagem que irão realmente edificar o corpo de Cristo. Isso é saber usar de forma 

adequada o dom de línguas.  
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Vinte e Quatro de Abril 

O Discurso do Pescador I 

 Então se levantou Pedro, com os onze e erguendo a voz, 

advertiu-o nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de 

Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas 

palavras. Atos 2:14. 

 Qual foi o reflexo imediato do batismo do Espírito Santo na vida dos discípulos? 

O que aconteceu na vida daqueles camponeses e pescadores depois que o ESPÍRITO 

SANTO desceu sobre eles? Por que esta unção, ou seja, este batismo do ESPÍRITO 

SANTO foi tão importante na vida daqueles homens? Qual era o fruto que DEUS 

esperava que o derramamento do ESPÍRITO SANTO trouxesse para a vida daqueles 

homens? 

 O primeiro reflexo imediato na vida daqueles pescadores e camponeses foi 

testemunhar da maravilhosa salvação e da ressurreição de JESUS CRISTO. Eles eram 

pessoas simples, em sua grande maioria homens do mar e gente do campo, com hábitos 

de vida voltados para a sua sobrevivência. Quando o ESPÍRITO SANTO desceu sobre 

eles e os batizou, eles conseguiram entender de forma bem clara que pescar peixes agora 

iria pertencer ao passado ou de vez em quando como passatempo, pois DEUS agora os 

estava chamando para uma pescaria muito maior e os novos peixes agora seriam 

homens e mulheres que aceitariam a JESUS como o seu salvador e SENHOR. O batismo 

do ESPÍRITO SANTO os levou a um maravilhoso caminho sem volta e a alegria dos 

discípulos agora era pregar, testemunhar, ensinar e batizar os novos cristãos. 

 Talvez o mais ousado dos pescadores era Pedro, pelo menos é essa a impressão 

quando lemos a Palavra de DEUS. Quando Pedro ouviu que alguns judeus disseram 

que eles estavam bêbados, ele toma a palavra no meio da multidão e clama: “Estes 

homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do 

dia”. Atos 2:15. Pedro foi bem claro ao dizer que batismo do ESPIRITO SANTO não é 

algo que acontece com bêbados. Depois de brilhante alerta, vem à mente do ousado 

discípulo as palavras do profeta Joel. Vamos permitir que o próprio Pedro nos conte: 

“Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos 

últimos dias, diz o SENHOR, que derramarei do meu ESPÍRITO sobre toda a carne. 

Vossos jovens terão visões e sonharão vossos filhos, até sobre os servos e sobre as 

minhas servas, derramarei do meu ESPÍRITO naqueles dias e profetizarão. Mostrarei 

prodígios em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se 

converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do 

SENHOR”. Atos 2:16-20. 

 Que tal para um pescador se lembrar de uma profecia antiga do livro de Joel em 

pleno discurso? Que mudança incrível estava acontecendo ali: um pescador virando um 

pregador. Não mais peixes na rede e sim almas nos tanques batismais. Não de ficar 

restrito ao mar da Galiléia. O destino de Pedro agora seria o mundo.  

 Essa é a transformação que acontece quando o ESPÍRITO SANTO de DEUS 

invade nossa vida. ELE altera nossos destinos, nos faz participar de novas agendas, de 

novas atividades e nos dá novos motivos para falar de JESUS, de seu amor e da sua 

graça. Você já foi batizado pelo ESPÍRITO SANTO? 
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Vinte e Cinco de Abril 

O Discurso do Pescador II 

 E aconteceu que todo aquele que invocar o nome do 

SENHOR será salvo. Atos 2:21 

 Que resultado fantástico teve na vida de Pedro o derramamento do ESPIRITO 

SANTO. De um intrépido e experiente pescador, ele agora, ungido pelo ESPIRITO 

SANTO, começa seu discurso se lembrando da profecia que estava escrita no livro de 

Joel 2: 28 a 32 e de lá que nos vem o nosso verso de hoje.  

 Você adolescente de DEUS já teve o privilégio de invocar o nome do SENHOR 

JESUS para ser salvo? Já se sentiu perdido em algum momento de sua vida e não lhe 

restou outra alternativa do que clamar misericórdia ao SENHOR JESUS? Já teve uma 

fase na sua vida em que nada parecia dar certo? Já cansou de tentar com seus próprios 

esforços para ser mais parecido com JESUS e quando você vê parece que nem saiu do 

lugar? 

 Fico pensando nos adolescentes que andam perambulando pelas ruas, sem 

família, sem uma casa, sem cobertores, sem colchão, sem um bom dia de alguém, sem 

uma mãe para lhe confortar, sem um pai para lhe mostrar os bons caminhos e sem 

irmãos para ter a sensação de que tem uma família completa. Eles não sabem que rumo 

tomar, pois ninguém do bem ainda lhes mostrou JESUS que é o caminho, a verdade e 

a vida. 

 Por não conhecerem a JESUS, eles se tornam presas muito fáceis do inimigo de 

DEUS e os agentes do inimigo os fazem reféns do nefasto mundo das drogas e da 

prostituição. Existe porém um jeito para estes adolescentes que se tornaram escravos 

do pecado saírem do território de Satanás: eles precisam clamar, chorar e invocar o 

nome do SENHOR a fim de serem salvos.  

 Só o nome do SENHOR afasta as hostes do inimigo de nossa vida. Mesmo os 

adolescentes de DEUS têm suas recaídas ao longo de sua caminhada ao lado do 

SENHOR e não são poucos os que se afastam dos caminhos do SENHOR. Quantos 

adolescentes de DEUS ainda guardam até hoje em seus celulares e seus notebooks as 

músicas horrorosas que só honram a serpente maligna. Isso para não falar dos filmes 

onde vampiros, duendes, magos, anões, bichos que se transformam em seres humanos 

e vice- versa ainda estão intactos reinando solenemente em suas mentes e seus 

corações. 

 Para se libertar da pornografia, dos filmes de demônios e gurus, de tiros, mortes, 

estupros e sexo pervertido onde a ligação com Satanás é comemorada, só existe um 

caminho e você precisa aprender a clamar e invocar o nome do SENHOR para jogar fora 

de uma vez por todas essa podridão que muitos dos adolescentes resistem em esconder. 

 Quando um adolescente cristão ou mesmo algum outro que ainda não conhece 

JESUS quiser se libertar do lixo do pecado, quando esse adolescente quiser sair do 

lamacento território do inimigo e passar a fazer parte do reino de DEUS, a saída será 

sempre invocar o nome do SENHOR, pois onde o SENHOR está o inimigo não chega 

perto. Invoque hoje a presença do SENHOR para sua vida e verás a paz que só o 

SENHOR pode dar. Louvado e engrandecido seja o nome do SENHOR. Amém e Amém. 
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Vinte e Seis de Abril 

Choveu Batismo 

 Então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, 

havendo um acréscimo de quase três mil almas. Atos 2:41 

 Depois que Pedro mencionou a profecia de Joel, ele começou a explicar através 

da história de sua própria nação que este momento era o exato momento do 

cumprimento da profecia. Quando Pedro mostrou pelas escrituras sagradas que JESUS 

CRISTO, o qual Seu povo havia condenado e crucificado, era o descendente humano do 

rei Davi, eles conseguiram ver o quão longe eles tinham se apartado dos caminhos do 

SENHOR. 

 Quando o ESPÍRITO SANTO lhes tocou o coração e pela primeira vez uma 

multidão conseguiu reconhecer a enormidade de seus pecados, a reação natural foi 

perguntar aos apóstolos: Que faremos irmãos? Atos 2:37 

 Pedro só estava esperando essa pergunta porque a resposta ele já tinha na ponta 

da língua. Veja sua resposta precisa e ao ponto no verso 38: “Respondeu-lhes Pedro: 

Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de JESUS CRISTO para 

remissão de seus pecados e recebereis o dom do ESPÍRITO SANTO”.  Se existe algo que 

mexe com o coração de DEUS é o arrependimento. Os piores marginais, os pecadores 

que cometeram os crimes mais bárbaros que você adolescente de DEUS nem pode 

sonhar que eles existam, tem o perdão pleno de seus pecados nojentos quando se 

arrependem. É simplesmente impressionante como o braço do SENHOR se move e a 

graça de DEUS perdoa plenamente o mais vil pecador que se arrepende. 

 Não existe nenhum pecado que DEUS não possa perdoar quando os pecadores 

se arrependem de verdade, mesmo porque arrependimento de mentira não existe. Ou 

você se arrepende ou não saiu de seu lugar.  

 Quando penso num pecador convicto eu me lembro do rei Davi. Ele cobiçou a 

esposa de Urias, ele a convidou para adulterar com ela e ela aceitou, ele mandou matar 

o marido quando descobriu que ela estava grávida e ele se recusou a dormir com a sua 

esposa. Não foi só mandar matar, ele ordenou que seus generais o colocassem na frente 

da batalha para não ter a menor chance de se salvar da guerra. Para fechar o circuito 

desse lamaçal de pecados, o rei Davi desposa a viúva. Logicamente que toda essa 

podridão iria ter consequências funestas em sua vida. Bate Seba perdeu seu bebe, a 

vida familiar de Davi ficou cada dia pior, seu filho Absalão usurpou o trono, sua filha 

se envolveu com um príncipe dos inimigos do povo de Israel e acabou sendo estuprada 

e para completar, os demais filhos do rei matam o estuprador e todos os homens daquela 

família.  

 Apesar deste verdadeiro festival de pecados, você sabe o que aconteceu? Davi se 

arrependeu e sabe o que DEUS fez com ele? DEUS o perdoou. DEUS o perdoou, mas ele 

teve que curtir as consequências de seus atos.  

 Qual o resultado imediato do perdão de DEUS na vida daqueles judeus? Três mil 

almas perdoadas em nome do SENHOR JESUS e três mil batismos confirmados. O 

ESPIRITO SANTO estava apenas começando a sua obra, muitos novos membros e 

muitos novos batismos viriam pela frente. Amém por isso. 
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Vinte e Sete de Abril 

Um Sonho de Igreja 

 Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em 

comum. Atos 2:44 

 É sempre bom começar o dia com o SENHOR! Quando adolescentes que são 

bombardeados diariamente com informações e com tentações das mais atraentes 

resolvem buscar o SENHOR antes de começar o seu dia, eles estão colocando o SENHOR 

no trono de sua vida e o seu dia sempre será mais fácil de conduzir, pois deram primazia 

ao SENHOR. Quando nós O honramos, ELE também nos honra. A oportunidade única 

de dobrar os joelhos, abrir seu coração ao DEUS criador do universo, pedir forças para 

terminar mais um dia com as bênçãos do SENHOR, poder entoar louvores ao SEU nome 

e depois poder abrir a maravilhosa Palavra de DEUS é um verdadeiro estilo de vida. 

Quem faz isso há anos sabe bem o quanto faz falta quando você perde a hora e sai de 

casa na base do atropelo e deixa o SENHOR de lado. Você fica com a sensação que 

abandonou o SENHOR. Quando você adolescente de DEUS começar seu dia com DEUS 

e implantar esses momentos de oração, louvor e Bíblia na sua rotina, você saberá do 

que estou falando. 

 Com o derramamento do ESPIRITO SANTO a bênção que era privilégio de alguns 

poucos discípulos e algumas mulheres, agora se multiplica por milhares de pessoas e 

elas se juntam para formar a igreja primitiva. A inspirada Palavra de DEUS em apenas 

seis curtos versos consegue nos informar como era este sonho de igreja: “E perseveram 

na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um 

havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos 

os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e 

bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidades. 

Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e 

tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a DEUS e contado 

com a simpatia do povo. Enquanto isso lhes acrescentava o SENHOR dia a dia os que 

iam sendo salvos”. 

 Que maravilhosa experiência não deve ter sido participar desta igreja. Ver e 

sentir diariamente a presença do ESPIRITO SANTO unindo os membros da igreja para 

orarem, louvarem e adorarem juntos devia ser algo incrível. As necessidades dos irmãos 

mais desfavorecidos sendo supridas e os irmãos mais abastados vendendo seus bens 

para atenderem as necessidades dos mais pobres é algo quase impossível de acontecer 

em nossos dias.  

 Fico pensando por que não existem mais igrejas como essas? Creio que nosso 

mundo materialista nos tornou mais egoístas, mas muitos cristãos pobres também 

gostam de só receber as sacolas de alimentos sem querer trabalhar e isso leva os irmãos 

trabalhadores a não mais ofertar com tanto prazer. A solução para esse dilema só 

acontecerá quando JESUS voltar, pois ELE fará justiça e só levará para a eternidade 

quem realmente O honrou com suas palavras, mas principalmente com suas atitudes. 

O cristianismo da Bíblia na mão e distante na prática não é a religião cristã da Bíblia. 

Aqueles irmãos viviam o cristianismo de CRISTO e isso é bem diferente do que a grande 

maioria vive hoje. Talvez esse seja um grande motivo por não termos mais igrejas lotadas 

e cristãos genuínos. 
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Vinte e Oito de Abril 

Mudança de Vida 

 Pedro porém lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, 

mas o que tenho, isso te dou: em nome de JESUS, o Nazareno, 

anda! Atos 3:6 

 A capítulo três do livro de Atos começa com a ida de Pedro e João ao templo e 

estes dois discípulos acabam de dar um bom exemplo tanto para mim como para todos 

os adolescentes. Sempre que for possível vá a sua igreja. Vá a igreja para se encontrar 

com o seu Criador. Vá à igreja mesmo que você seja o único adolescente que aparece 

por lá, pois sua presença vai servir de testemunho para as crianças que estão crescendo 

ali e veem em você um exemplo de fidelidade. Os adultos vão te ver por lá e muitos deles 

irão orar para que você continue na igreja e sempre ande nos caminhos do SENHOR. 

Quando você menos esperar, outros adolescentes que talvez estejam mortos 

espiritualmente falando se empolgarão e tudo isso pode acontecer porque você decidiu 

ir à sua igreja. 

 Pedro e João não tinham a menor ideia de como seria o seu dia, mas o SENHOR 

os conduziu ao templo para que através destes discípulos uma alma pudesse ser 

transformada. Nos planos do SENHOR JESUS, um homem coxo precisava ser curado e 

como JESUS já tinha voltado para o céu, o poder de curar também ficou como um 

presente para o ministério destes dois discípulos. 

 O verso dois nos diz que era aquele homem que levantou naquele dia sem ter a 

menor noção da bênção que o SENHOR tinha reservado para ele. Veja o que nos diz o 

relato bíblico: “Era levado um homem, coxo, de nascença, os quais punham diariamente 

à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam”. Veja bem, 

prezado adolescente o que a doença fez a este homem: por não poder andar, ele 

precisava ser carregado para ganhar o seu pão de cada dia e o seu pão vinha de pedir 

esmolas.  No final do dia quem o havia deixado, ganhava uma parte de suas esmolas 

pelo seu trabalho de levá-lo e trazê-lo.  

 Outras dicas para sua vida adolescente: Cuide bem de sua saúde, desde ontem. 

Tenha e pratique hábitos saudáveis. Exercite-se diariamente. Beba água suficiente. 

Alimente-se três vezes ao dia. Durma sempre oito horas por noite. Esqueça internet nas 

horas que devem ser dedicadas ao sagrado sono. Abstenha-se de tudo que contenha 

cafeína que serve apenas para te tornar um dependente do café e de outras bebidas 

turbinadas. Aborte para sempre o refrigerante de sua vida. Nunca coloque sequer uma 

gota de álcool na sua boca e nem creia muito na tal da cerveja sem álcool. Consuma o 

mínimo do mínimo de açúcar ao longo de sua vida. Aquele homem coxo não tinha um 

corpo perfeito que você deve ter e, portanto, cabe a você, através de suas escolhas, ter 

uma saúde ideal. Outra dica muito útil é: Tão logo chegue seu momento certo, arranje 

urgente um estágio ou um trabalho, pois tenha a certeza absoluta que ninguém gosta 

do ofício do mendigo.  

 Depois que Pedro deu a ordem para o coxo levantar, no verso oito lemos: De um 

salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a 

DEUS. Que mudança de vida ocorre quando encontramos JESUS CRISTO que nos cura 

e liberta de nossas doenças e pecados. Amém por isso. 
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Vinte e Nove de Abril 

Nenhum Outro Nome 

 E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do 

céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo 

qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12 

 A perseguição aos discípulos começou mais cedo do que eles pensavam. Pedro e 

João haviam curado um coxo e graças ao batismo do Espírito Santo na vida dos 

discípulos, eles começaram a testemunhar de JESUS, exaltar e glorificar o FILHO de 

DEUS e esperava-se que os pastores judeus que sempre estudaram a Palavra de DEUS, 

também se alegrassem, mas essa realidade não aconteceu. 

 A Palavra de Deus nos diz no verso sete deste capítulo: “E pondo-os perante eles 

o arguiram: Com que poder e em nome de quem fizeste isso? E a resposta de Pedro, que 

estava cheio do ESPÍRITO SANTO, veio completa no verso dez: “Tomai conhecimento, 

vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de JESUS CRISTO, o Nazareno, a 

quem vós crucificastes e a quem DEUS ressuscitou dentre os mortos, sim em seu nome 

é que este está curado perante vós”. 

  Dois detalhes deste testemunho fantástico de Pedro: apesar de Pedro e João 

terem sido instrumentos de DEUS para a cura do coxo, em momento nenhum, eles 

disseram que tiveram algum mérito e eles foram maravilhosamente claros ao dizer que 

foi em nome de JESUS que aquele coxo havia sido curado. 

 Fico imaginando o temor daqueles sacerdotes, pois a palavra que mais se ouvia 

falar em Jerusalém era JESUS. Os milagres eram de JESUS, quem havia sido morto era 

JESUS, quem havia ressuscitado era JESUS, a salvação vinha de JESUS, vida plena e 

abundante só em JESUS e quem havia curado o coxo era JESUS. Aqueles sacerdotes, 

os pastores, os líderes que tinham os livros do velho testamento em suas casas, que 

estudavam e se aprofundavam diariamente nesses ensinamentos, que viram as 

profecias acontecendo diante de seus olhos, mesmo assim eles O rejeitaram.  

 Pedro continua e toca bem fundo na ferida dos sacerdotes: “Esse JESUS é pedra 

rejeitada por vós, os construtores, o que se tornou a pedra angular”. Então Pedro mais 

uma vez ensina aos sacerdotes, falando o que talvez seja a mais preciosa verdade já 

escrita na Palavra de Deus: “E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do 

céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que 

sejamos salvos”. Atos 4:12 

 Você consegue ver a linda verdade que está bem clara nesse verso? Não existe 

salvação em igreja nenhuma. Salvação não é um produto que se compra com sacrifícios 

e peregrinações. Salvação é um presente que chegou até nós graças a maravilhosa graça 

que só existe no sangue do Cordeiro de DEUS.  Somente JESUS CRISTO é o único que 

pode nos dar a salvação. 

 Você já aceitou JESUS CRISTO como o seu salvador pessoal? O que te faltar 

para tomar a decisão mais importante de sua vida, se ainda não tomou? Que você possa 

aceita-lo enquanto ainda existe tempo para isso. Aceite JESUS. 
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Trinta de Abril 

Eles Não Se Calaram 

 Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos 

e ouvimos. Atos 4:20 

 Gostei muito do verso treze de Atos 4:  “Ao verem a intrepidez de Pedro e João e 

sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles 

haviam estado com JESUS”. A vida daqueles pescadores havia sido transformada após 

o batismo do ESPÍRITO SANTO. O covarde Pedro que havia negado a JESUS CRISTO 

agora era um ousado pregador do evangelho e não tinha o menor medo de dizer para os 

sumos sacerdotes do judaísmo, as verdades bíblicas sobre JESUS que eles sabiam que 

eram certas, mão não queriam aceitar. 

 Qual foi a conclusão que os pastores judeus chegaram quando viram pescadores 

pregando, curando, evangelizando e batizando? Eles tiveram que se curvar a realidade 

de que estes discípulos haviam estado com JESUS e quando se está com JESUS nossas 

atitudes irão pregar muito mais alto do que nossas meras palavras. Foi o que aconteceu 

com os discípulos e vai acontecer com todos os adolescentes que escolherem tomar 

tempo com o seu Líder. Sua vida ao lado de JESUS irá produzir os frutos de seu 

relacionamento com ELE e os primeiros abençoados a perceberem a sua mudança de 

atitude serão seus pais e seus irmãos. Não tem como ser diferente, pois eles estão mais 

próximos de você e sua vida dentro de casa será uma verdadeira bênção. Se sua vida de 

atitudes atingirem as pessoas do mundo, mas se dentro da sua casa você se nega a ser 

uma bênção à sua própria família, então tudo o que você fizer para fora de casa não 

terá valor nenhum, pois você só está fazendo para aparecer e não por amor. 

 Os discípulos haviam estado com JESUS e os próprios pastores que haviam 

reconhecido esta bênção nos discípulos, não a quiseram para si e o que é pior, estes 

líderes religiosos começaram a ameaçar os discípulos. Veja a ameaça no verso 18: 

“Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em 

o nome de JESUS”. 

 E se esse pedido fosse feito para você, iria obedecer os pastores humanos, falhos 

e pecadores como você ou você continuaria a ser um intrépido discípulo de JESUS? A 

quem você iria seguir? Quem iria ter a supremacia de sua vida? A quem você obedeceria? 

A reação dos discípulos foi imediata: “Mas Pedro e João, lhes responderam: Julgai se é 

justo diante de DEUS ouvir antes a vós outros do que a DEUS, pois não podemos deixar 

de falar das coisas que vimos e ouvimos”. Atos 4:19 e 20. 

 Entre os mandamentos e ordens do SENHOR encontrados na Sua Palavra e os 

pedidos dos pastores humanos, falhos e pecadores quando não estão de acordo com a 

Palavra de DEUS, não titubeie e muito menos pestaneje, sempre escolha servir ao 

SENHOR. Siga o exemplo dos discípulos e se mantenham fiéis ao SENHOR. Se esses 

falsos pastores vierem com argumentos não bíblicos, abra a Palavra de DEUS e mostre 

para eles que a Bíblia é a palavra de DEUS e se eles tiverem bom senso se calarão. 

Louvado seja o nome do SENHOR se você como adolescente de DEUS sempre se 

posicionar do lado DELE.  

indecisão? 
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