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Sejam Bem Vindos! 

  

 É com muita alegria que começo minha terceira meditação voltada para adolescentes. Existem dois 

tipos de adolescentes no mundo: os que amam ao SENHOR com toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu 

entendimento e os que ainda não O conhecem. Se O conhecessem de verdade, com certeza O amariam.  

  

 O maior desafio para os adolescentes que amam ao SENHOR é andar em Seus caminhos. Não é nada 

fácil trilhar os caminhos do SENHOR, pois foi o próprio JESUS quem disse que o caminho que conduz a salvação 

é um caminho estreito e o caminho que conduz a perdição é um caminho largo. 

  

 Acordar diariamente, ouvir o suave sussurro do ESPIRITO SANTO DE DEUS te acordando e você 

adolescente escolher começar seu dia com a TRINDADE e Seus caminhos não é para qualquer adolescente. São 

poucos mesmo entre os adolescentes salvos que escolhem a primeira hora como a melhor e mais importante 

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

  

  Todos teremos um ano desconhecido pela frente e não temos a menor noção por que caminhos 

trilharemos ao longo desse ano. São caminhadas diferentes para o trabalho, escola, cursinho, faculdade, curso 

de línguas, igreja, acampamentos, passeios, excursões, viagens de ônibus, carro e até avião.  Que caminhos 

Deus nos reservou neste ano de 2016? Para onde iremos? Como iremos? Que pessoas nos acompanharão 

nessa nova jornada de 365 velozes dias? Levaremos DEUS conosco ou O deixaremos de lado em alguns desses 

caminhos? Será que nossos caminhos nos levarão para mais perto de DEUS ou nos afastaremos do DEUS da 

nossa salvação? 

  

 Está na sua mão prezado adolescente querer ou não querer andar nos caminhos do SENHOR.  O 

SENHOR te deu um direito inalienável que é o direito de escolha. Milhares de adolescentes estão andando nos 

caminhos do SENHOR e não estão nem um pouco arrependidos da vida maravilhosa ao lado de seu SALVADOR 

e SENHOR. Eles não têm a menor noção do que vem a ser consumir drogas, nunca se embebedaram, nunca se 

prostituíram e sequer sabem o sabor da nicotina. Estão felizes andando nos caminhos do SENHOR. DEUS seja 

louvado pelas suas vidas tão adolescentes. 

  

 Dedico esta meditação a meu pai Geremário Amorim, minha mãe Elizabete Huguenin Amorim (in 

memoriam), minha linda nova mãe, Zeny Gomes Amorim, minhas irmãs, Margareth Huguenin Amorim, Márcia 

Gomes Amorim e Eliane Gomes Amorim. Obrigado por vocês existirem e tornarem minha vida tão maravilhosa. 

Foram anos maravilhosos os que passamos juntos. Amo realmente minha primeira família. 

  

 Que DEUS estimule você adolescente a nunca abandonar os Seus caminhos e com certeza os caminhos 

de DEUS o levarão para a Nova Jerusalém. Feliz caminhada pelos CAMINHOS DO SENHOR. Sua nova meditação 

para 2016. 

 
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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Lugares incríveis 

Conheça o 

Monte em que 

Deus Falou com 

seu povo  

 

Clique na Bíblia 

ao lado  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

PRINCIPIO E FIM 
Leonardo Gonçalves – Part. Daniela Araújo 

 O Monte Sinai.  

Do grego, o Monte Sinai 
(também conhecido em hebraico 
como Monte Horeb, ou em árabe 
como Jebel Musa, que significa “Monte 
de Moisés”) está situado no sul da 
península do Sinai, no Egipto. Esta 
região é considerada sagrada por três 
religiões: judaísmo, cristianismo e 
islamismo. 

É um pico de granito com uma 
altitude de 2285 metros onde, segundo 
a Bíblia e a tradição judaica, Moisés 
recebeu as Tábuas da Lei. Ao longo 
dos séculos foram sendo construídos 
sobre o monte e à sua volta vários 
locais de culto e acumulados tesouros 
da cultura religiosa. 

Esta Bíblia! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
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https://www.youtube.com/watch?v=U34iuBPV3zY
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https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.google.com.br/search?q=monte+sinai&biw=1304&bih=683&source=lnms&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwjmv7apy-XLAhVGI5AKHTMtACoQ_AUICigA&dpr=1
https://goo.gl/maps/2RUDrhVSSNH2
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/19/20+
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É com muita alegria que começo minha terceira meditação voltada para adolescentes.  

Existem dois tipos de adolescentes no mundo: os que amam ao SENHOR com toda a sua alma, toda a 

sua força e todo o seu entendimento e os que ainda não O conhecem. Se O conhecessem de verdade, com 

certeza O amariam.  

 O maior desafio para os adolescentes que amam ao SENHOR é andar em Seus caminhos. Não é nada 

fácil trilhar os caminhos do SENHOR, pois foi o próprio JESUS quem disse que o caminho que conduz a 

salvação é um caminho estreito e o caminho que conduz a perdição é um caminho largo. 

 Acordar diariamente, ouvir o suave sussurro do ESPIRITO SANTO DE DEUS te acordando e você 

adolescente escolher começar seu dia com a TRINDADE e Seus caminhos não é para qualquer adolescente. 

São poucos mesmo entre os adolescentes salvos que escolhem a primeira hora como a melhor e mais importante 

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

  Todos teremos um ano desconhecido pela frente e não temos a menor noção por que caminhos 

trilharemos ao longo desse ano. São caminhadas diferentes para o trabalho, escola, cursinho, faculdade, curso 

de línguas, igreja, acampamentos, passeios, excursões, viagens de ônibus, carro e até avião.  Que caminhos Deus 

nos reservou neste ano de 2016? Para onde iremos? Como iremos? Que pessoas nos acompanharão nessa nova 

jornada de 365 velozes dias? Levaremos DEUS conosco ou O deixaremos de lado em alguns desses caminhos? 

Será que nossos caminhos nos levarão para mais perto de DEUS ou nos afastaremos do DEUS da nossa 

salvação? 

 Está na sua mão prezado adolescente querer ou não querer andar nos caminhos do SENHOR.  O 

SENHOR te deu um direito inalienável que é o direito de escolha. Milhares de adolescentes estão andando nos 

caminhos do SENHOR e não estão nem um pouco arrependidos da vida maravilhosa ao lado de seu 

SALVADOR e SENHOR. Eles não têm a menor noção do que vem a ser consumir drogas, nunca se 

embebedaram, nunca se prostituíram e sequer sabem o sabor da nicotina. Estão felizes andando nos caminhos 

do SENHOR. DEUS seja louvado pelas suas vidas tão adolescentes. 

 Dedico esta meditação a meu pai Geremário Amorim, minha mãe Elizabete Huguenin Amorim (in 

memoriam), minha linda nova mãe, Zeny Gomes Amorim, minhas irmãs, Margareth Huguenin Amorim, 

Márcia Gomes Amorim e Eliane Gomes Amorim. Obrigado por vocês existirem e tornarem minha vida tão 

maravilhosa. Foram anos maravilhosos os que passamos juntos. Amo realmente minha primeira família. 

 Que DEUS estimule você adolescente a nunca abandonar os Seus caminhos e com certeza os caminhos 

de DEUS o levarão para a Nova Jerusalém. Feliz caminhada pelos CAMINHOS DO SENHOR. Sua nova 

meditação para 2016. 

Robinson H. Amorim 
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 Nos  Caminhos do SENHOR 

O Monte Sinai  

 Todo o monte Sinai fumegava, porque o SENHOR descera sobre ele em fogo, a sua 

fumaça subia como a fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 

19:18 

 Quando pensei em escrever a meditação deste ano, tinha um sonho de levar 

cada adolescente a ver pelos olhos da fé, os caminhos onde DEUS PAI, DEUS FILHO E 

DEUS ESPÍRITO SANTO estiveram nessa terra e com certeza o monte Sinai não poderia 

ficar de fora. 

 O relato desse encontro de DEUS com o Seu povo no monte Sinai está tão 

maravilhosamente relatado na incrível Palavra de DEUS que é para lá que nós vamos 

buscar essa narrativa: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma 

espessa nuvem sobre o monte e um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o 

povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao 

encontro de DEUS e puseram-se no pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque 

o SENHOR descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subia como fumaça de uma 

fornalha e o todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando 

cada vez mais. Moisés falava e DEUS lhe respondia no trovão. Descendo o SENHOR 

para o cimo do monte Sinai, chamou o SENHOR a Moisés para o cimo do monte. Moisés 

subiu e o SENHOR disse a Moisés: Desce, adverte o povo que não ultrapasse o limite 

até o SENHOR para vê-lo, a fim de muitos não perecerem. Também aos sacerdotes que 

se chegam ao SENHOR se hão de consagrar para que o SENHOR não os fira. Então 

Moisés disse ao SENHOR: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque TU nos 

advertiste dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o 

SENHOR: Vai, desce, depois subirás, tu e Arão. Os sacerdotes e o povo não ultrapassem 

o limite para subir ao SENHOR para que não os fira. Desceu, pois Moisés ao povo e lhe 

disse tudo isso. Êxodo 19:16-25. 

 Prezado adolescente, te convido a ler de novo o verso de hoje e contemplar a 

grandiosidade da cena. Consegue ver um monte inteiro fumegando porque nada mais 

nada menos do que o DEUS CRIADOR dos céus e da terra desceu no monte sob forma 

de fogo e subia uma fumaça incrível parecendo uma fumaça de uma fornalha? 

Consegue literalmente visualizar a cena do monte Sinai, uma estrutura inteira de rocha 

e terra tremendo grandemente? 

 Você adolescente que ama a Palavra do SENHOR, consegue ver quão GRANDE é 

o seu DEUS? Seu DEUS é muito, mas muito maior do que os deuses de pau e pedra. 

Seu DEUS é muito mais poderoso do que todos os reinos deste mundo e dos outros 

mundos habitados. Seu DEUS não pode ser medido, ser comparado, ser diminuído por 

conta de uma teoria evolucionista que O reduz a nada. Seu DEUS te criou, te redimiu 

e te salvou através do sangue de JESUS CRISTO, o seu único FILHO. Você adolescente 

não serve a uma vaca, um rato, um boi, uma ovelha, a uma estátua de prata ou ouro. 

Seu DEUS é o DEUS que desce do céu em forma de fogo e faz todo o monte Sinai tremer. 

Já parou para imaginar que sensação incrível não sentiram os adolescentes israelitas 

que presenciaram esta cena com este DEUS incrível. Quão tremendo é o seu DEUS.  

Robinson H. Amorim 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Abril 

DEUS NÃO ACEITA SUBORNO 

 Agora, pois, seja o temor do SENHOR convosco, tomai cuidado 

e fazei-o, porque não há no SENHOR nosso DEUS injustiça, nem 

parcialidade, nem aceita ELE suborno. II Crônicas.19:7 

 Depois de ter inovado na forma de levar a Palavra de DEUS ao povo com sua equipe de 

príncipes, sacerdotes e levitas, depois de juntar a Acaba para participar de uma guerra, Josafá inova 

mais uma vez e a Palavra de DEUS em II Crônicas 19:5 te mostra o que ele fez desta vez: 

Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas de cidade em cidade. 

 Se você adolescentes ainda não sabe, nos países onde reina a tal democracia, existem três 

grandes poderes, com líderes e funções diferentes. Existe o poder legislativo que é composto por 

Câmara e Senado e o objetivo primordial dos deputados e senadores é fazer leis que atendam os 

interesses do país. Os deputados e senadores são eleitos pelo povo e passam quatro anos nesse 

poder. Depois que são eleitos eles mesmos escolhem quem vai ser o Presidente da Câmara e o 

Presidente do Senado. Quando o Presidente da República tira férias e se o vice-presidente precisar 

se ausentar por qualquer motivo, quem assume a Presidência da República é um dos Presidentes 

da Câmara ou do Senado. 

 O outro poder que é quem faz o país andar chama-se Executivo. Este poder arrecada 

dinheiro, investe em saúde, educação, segurança, contrata funcionários para trabalharem para ele, 

constrói estradas e muito mais. Quem comanda esse poder é o todo poderoso Presidente da 

República que também é eleito pelo povo. 

 Um poder cria as leis, outro poder executa as leis e as obras e o terceiro poder que é o 

Judiciário existe para fazer, ou pelo menos tentar fazer justiça para as pessoas ou empresas. Cabe 

aos juízes a tarefa importante de estudar as leis, respeitá-las e fazê-las serem cumpridas. Os juízes 

que ocupam o alto escalão dos tribunais não são escolhidos pelo povo. Eles seguem um plano de 

carreira e alguns são indicados pelo Presidente da República. 

 Josafá estabeleceu o poder judiciário dentro da nação judaica e dá dois conselhos aos juízes: 

O primeiro está em II Crônicas 19:6: Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da 

parte de homens e sim da parte de DEUS e no julgardes, ELE estará convosco. 

 O segundo conselho é o nosso verso de hoje e depois de acompanharmos diariamente 

tanto na mídia como na televisão o mar de lama que se transformou a vida de inúmeros 

empresários, políticos e funcionários públicos de nosso país, fiquei extremante feliz ao ler na 

Palavra de DEUS algo que eu já sabia: DEUS é incorruptível. ELE não aceita suborno. Louvado 

seja o nome do SENHOR por isso. Esse é o nosso DEUS.  

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 11 

 

 Dois de Abril  

As Batalha do SENHOR I 

 Porque a peleja não é vossa, mas de DEUS. II Crônicas 20:15 

 Na minha singela opinião, II Crônica 20 nos conta uma das mais maravilhosas histórias da 

Palavra de DEUS. Te convido agora a esquecer os barulhos, as músicas não recomendáveis, o seu 

celular, a sua internet, o seu notebook, o seu pen drive. Te convido a trocar toda essa neurose 

tecnológica por um simples dobrar de joelhos. Depois de orar ao teu DEUS para agradecer sua 

noite, pedir as bênçãos para o seu dia, te aconselho a pegar uma caneta vermelha e uma régua, pois 

DEUS irá falar ao seu coração adolescente e quando você quiser se lembrar de DEUS falando 

novamente ao seu coração, bastará abrir a Palavra de DEUS onde tiver inúmeras passagens 

sublinhadas de vermelho e com certeza você voltará a ser abençoado por II Crônicas 20. 

 Agora que você já orou, já tem a caneta e a régua à sua disposição, leia com muita calma II 

Crônicas 20 e somente depois volte para ler esta meditação. Vamos entrar no clima do capítulo 20: 

Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas, todos eles inimigos históricos do povo de 

Israel se uniram e vieram pelejar contra Josafá, o rei de Juá, que só governava sobre duas tribos. 

 Sabe qual foi a reação imediata de Josafá quando seus inimigos chegaram às suas portas? 

Veja o que sua Bíblia lhe diz no verso três: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao SENHOR 

e apregoou jejum em todo o Judá. Agora olhe o resultado desse medo e desse jejum no verso 

quatro: Judá se congregou para pedir socorro ao SENHOR; também de todas as cidades de Judá, 

veio gente para buscar ao SENHOR. 

 Sabe adolescente, quando o pecado vier te atacar, quando as tentações chegarem, quando 

alguns inimigos de DEUS te incomodarem, quando você não consegue saber como reagir, quando 

você tiver medo, essa é a melhor hora para buscar o SENHOR. Qual foi a estratégia de Josafá? Ele 

buscou o SENHOR, ele convocou o povo, ele intercedeu em prol de suas duas únicas tribos, sua 

família, seus adolescentes, seus jovens, suas crianças. Josafá foi buscar no SENHOR, pois ele não 

tinha a menor ideia de como sair desta situação. 

 Continue com sua Bíblia aberta e leia toda a oração de Josafá em II Crônicas 20:5-12. Na 

sua prece no verso 11, ele mostra toda a sua incapacidade para resolver este problema. Leiamos 

juntos: “Ah! Nosso DEUS, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós 

não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que 

fazer, porém os nossos olhos são postos em ti”. 

 DEUS usa um profeta para dar a melhor resposta que Josafá poderia ouvir: A peleja não é 

vossa, mas de DEUS. Nosso verso de hoje. Sabe prezado adolescente, não é só você que não sabe, 

na maioria das vezes, resolver os seus problemas. Seus pais, avós, tios e parentes também não 

sabem. Então aprenda hoje com Josafá: Ore ao SENHOR e deixe que DEUS peleje por você. Se 

for da vontade DELE, ELE vencerá a batalha por você. 
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Três de Abril 

As Batalhas do SENHOR II 

 Neste encontro, não tereis que pelejar, tomai posição, ficai 

parados e vede o salvamento que o SENHOR vos dará, o Judá e 

Jerusalém. Não temas e nem vos assusteis: amanhã, sai-lhes ao 

encontro, porque o SENHOR é convosco. II Crônicas 20:17 

 Quando os povos bíblicos iam para a guerra, eles se preparavam de diversas maneiras. Eram 

milhares e milhares de soldados que eram treinados e preparados. Espadas, lanças, escudos e todos os 

objetos pontiagudos tinham que estar devidamente amolados e afiados. Já parou para pensar quantas 

pessoas precisava ter essa cozinha para dar de comer para milhares de homens famintos? Já imaginou 

o tamanho dessa cozinha, das panelas, dos utensílios? E onde e como eles guardavam tudo isso? Já 

pensou no trabalho do intendente ou os vários intendentes que eram os homens que faziam todas as 

compras para o exército? 

 Quem vai para uma guerra só vai pensando na vitória. Para conseguir a tão almejada vitória eles 

tinham que se preparar, lutar, combater, suar, se movimentar, agir, pelejar, pegar em armas, se defender 

e também atacar. O povo de Judá tinha a certeza absoluta que esta seria uma batalha igual às outras. 

Não tinha como ser diferente e nessa batalha talvez fosse até pior, pois o próprio rei Josafá ficou com 

medo. Não foi por acaso que Josafá convocou as duas tribos para buscar o socorro que só vem do 

SENHOR. 

 Depois de acalmar o coração de milhares de guerreiros e suas famílias ao dizer que aquela 

batalha não era deles e sim do SENHOR, DEUS os surpreende dizendo que para aquela batalha 

específica, eles, o povo escolhido do SENHOR, não precisariam fazer NADA. Só precisariam tomar 

posição e ficar parados aguardando o livramento do SENHOR. Nosso GRANDE DEUS não é 

maravilhoso? 

 Aqui tem presente de DEUS para sua vida ainda adolescente. Você como adolescente de 

DEUS terá inúmeras batalhas ao longo de sua vida. Em muitas delas você precisará se empenhar, se 

mexer, pegar em armas espirituais, pedir ajuda aos pais, familiares e amigos. Mas em algumas outras, 

DEUS de forma plena e maravilhosas irá lutar por você enquanto você só precisará ficar parado e ver 

o livramento do SENHOR. 

 Ao agir dessa forma nessa batalha por Josafá e Seu povo, DEUS estava ensinando-os a 

maravilhosa arte da CONFIANÇA. DEUS hoje te mostrou de forma clara e precisa que você 

adolescente precisa depender mais DELE. NELE você pode descansar, pode saber com certeza que o 

seu DEUS que nunca perdeu nenhuma batalha não irá perder logo a sua. Aprenda a confiar mais e 

mais no SENHOR. Entregue diariamente sua vida a Ele e creia firmemente que ELE irá lutar por você.  

 Ir para uma guerra com medo, não fazer nada e sair como VENCEDOR não é uma ideia 

fantástica que só poderia ter nascido na mente de nosso SENHOR? Louvado seja o nome do SENHOR 

por ELE ser quem exatamente ELE é. Amém por isso. 
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Quatro de Abril 

Vale da Bênção 

 Ao quarto dia se ajuntaram no vale da Bênção, onde 

louvaram ao SENHOR; por isso chamaram aquele lugar de Vale da 

Bênção, até o dia de hoje. II Crônicas 20:26 

 Depois de ouvirem de DEUS a mais incrível dica de como vencer uma guerra, os soldados de 

Judá ficaram parados e viram o livramento do SENHOR. DEUS havia dado a ordem para saírem ao 

encontro de seus inimigos, mas eles não precisariam se preocupar. Qual foi a reação imediata de Josafá 

depois que DEUS disse que a batalha era DELE, que eles não precisavam sequer se mexer e sim apenas 

ver o livramento do SENHOR? Os versos 18 a 20 de II Crônicas 20 te traz as respostas: Josafá se 

prostrou com o rosto em terra; e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram 

perante o SENHOR e O adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos de coatitas e dos coreitas, para 

louvarem ao SENHOR DEUS de Israel em voz alta sobremaneira. 

 Antes da batalha, aqueles israelitas estavam desorientados, perdidos, não sabiam o que fazer e 

que rumo tomar. Agora antes de eles irem para a batalha, o SENHOR já decide que eles seriam os 

vencedores. Antes de batalhar, antes de lutar, DEUS já havia decretado sua vitória. Posso ouvir um 

amém por isso? Você adolescente não gostaria que seu relacionamento com DEUS fosse tão íntimo, 

tão familiar, tão dependente DELE que sempre fosse assim? Antes de você ir para suas lutas ter sempre 

a certeza da vitória? 

 No verso vinte e dois lemos: “Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o SENHOR 

emboscadas contra os filhos de Amom, Moabe e os que habitavam o monte Seir, que vieram contra 

Judá e ficaram desbaratados”. Você conseguiu ver a única arma espiritual que eles levaram para essa 

batalha? Acertou quem disse que foi o louvor. Enquanto eles louvavam a DEUS, DEUS agia. Sente a 

bênção: DEUS vem e coloca emboscadas no terreno do inimigo; DEUS vem para a guerra somente 

para salvar os seus filhos. Nosso DEUS vai mover um exército inteiro para não te perder, prezado 

adolescente. Você pertence ao SENHOR. Você anda nos caminhos do SENHOR. Você é inteiramente 

do SENHOR e a vitória dele também pode ser sua. Louvado e engrandecido seja o nome do SENHOR. 

 Depois que eles despojaram seus inimigos, eles se reuniram no Vale da Bênção para louvar 

ainda mais o SENHOR. O louvor faz parte diária de sua comunhão com o PAI? Você O louva ou faz 

parte da geração adolescente que só ouve com seu fone de ouvido o que os outros estão louvando? Sua 

voz se eleva diariamente ao trono de DEUS para louvá-lO e agradecer por tudo o que ELE é e tem feito 

em sua vida?  

 O Vale da Bênção foi o lugar do louvor e da gratidão de todo um povo que aprendeu de forma 

prática a confiar no SENHOR. Existe um Vale da Bênção em sua casa? Tem um cantinho lá para 

agradecer e louvar o nome do SENHOR diariamente na sua vida? Se não tem, hoje é o dia da decisão. 

Implante o Vale da Bênção na sua vida. 
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Cinco de Abril 

Oito anos de horror 

 Era ele da idade de trinta e dois anos quando começou a reinar 

e reinou oito anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades de si; 

sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros do rei. II 

Crônicas 21:20 

 Decididamente o ditado popular, filho de peixe, peixinho é, não se cumpriu na vida do terrível 

Jeorão. Ter um pai como Josafá que fez reformas incríveis junto às suas duas tribos, implantou o 

esquema de levar a Palavra de DEUS ao povo, levou os juízes para mais perto do povo, por diversas 

vezes se mostrou humilde e impotente diante das provas, mas nem por isso abandonou o SENHOR, 

pelo contrário, sempre dependeu DELE para suas vitórias. Isso não era para qualquer um!! 

 Jeorão, conforme a Palavra de DEUS nos mostra ao longo de II Crônicas 21, começou seu 

reinado de horror matando Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Sefatias, todos eles seus irmãos e como 

certeza sua motivação para matá-los, foi porque seu pai Josafá os abençoara com dádivas de prata, ouro 

e cidades fortificadas e para ele que era o primogênito sobrou apenas o direito de ser rei. Com sua 

ambição humana, ele queria o poder de ser rei, o dinheiro e os bens de seus irmãos.  Para confirmar o 

que falei, vamos à Palavra de DEUS em II Crônicas 21:4: “Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai 

e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de 

Israel”. 

 O que uma nação pode esperar de seu rei quando ele começa assassinando seus próprios 

irmãos? Consegues acreditar em seres humanos que matam por amor ao poder e ao dinheiro? Que 

futuro teriam as duas tribos nas mãos de um rei assassino? Deus veria sua herança ser assassinada e não 

interferiria desta vez? 

 O verso onze nos diz que ele foi além do assassinato: Também fez altos nos montes de Judá e 

seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Além de matar os irmãos ele segue 

a tradição de muitos reis de Israel e Judá que abandonaram os caminhos do SENHOR e se desviaram 

para os caminhos da idolatria. 

 Chega a hora da intervenção divina e o profeta Elias lhe escreve uma carta e lhe diz claramente 

que por conta de seus pecados de assassinato e idolatria, iria castigar o seu povo, os teus filhos, às suas 

mulheres e todos das suas possessões. Tudo está escrito em II Crônicas 21:14. DEUS tinha ainda um 

castigo todo especial para o rei que merecia ser esquecido: A Palavra de DEUS nos diz: “Tu terás grande 

enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas 

entranhas”. II Crônicas 21:15. 

 Desta forma se encerra o reinado do horror e o lado justiça do caráter divino teve que aparecer 

mais uma vez na história dos reis do povo de Israel e assim silenciar para sempre Jeorão e sua 

descendência.  
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Seis de Abril 

Construindo Seu Nome 

 É filho de Josafá, que buscou ao SENHOR de todo o 

coração. II Crônicas 22:9, última parte. 

 O SENHOR realmente nos presenteou com Sua Palavra. Ele foi extremamente sábio ao 

inspirar, influenciar, motivar e autorizar, homens santos escolhidos por ELE para que escrevessem 

Sua Palavra. Sua Palavra conta-nos histórias reais dos piores pecadores e dos melhores santos. A 

Palavra de DEUS não esconde a sujeira do pecado e dos pecadores, mas ela também mostra o 

sangue de JESUS CRISTO, que nos purifica de todo o pecado. DEUS não só nos apresenta o 

nosso problema, ELE também nos proveu da solução e a solução do problema do pecado é JESUS 

CRISTO. A Palavra de DEUS fala de vestes brancas que um dia todos os salvos de todas as épocas 

irão usar. O que este livro santo tem para um adolescente como você hoje? 

 A Palavra de DEUS em II Crônicas 22, nos brindou com apenas doze versículos e mostra 

a rápida passagem pelo poder de um jovem que tinha acabado de sair da adolescência, pois Acazias 

tinha vinte e dois anos de idade e conforme os mais recentes estudos sobre adolescência, a mesma 

se encerra aos 21 anos, se bem que você já deve ter visto pessoas com a idade de seus pais ainda 

usando roupas e tênis típicos de um adolescente, não é verdade? 

 A Palavra de DEUS nos diz que ele reinou apenas um ano e o grande azar de sua vida foi 

ter Atalia como mãe. Segundo II Crônicas 22:3 era ela que o aconselhava a proceder iniquamente. 

Quer pior história de vida e péssimo exemplo que essa mãe Atalia viveu? DEUS nos deu as mães 

para serem nosso exemplo de carinho, beleza e sabedoria. Todo adolescente que eu conheço acha 

usa mãe carinhosa, bela e sábia. As mães que andam nos caminhos do SENHOR vão educar e 

orientar seus filhos nos caminhos do SENHOR e se você teve esse privilégio, basta olhar para o 

seu caráter e sua história de vida e comparar com seus amigos e colegas que não tiveram essa 

oportunidade. Quem tem uma mãe e um pai cristãos, recebeu do SENHOR seu melhor presente 

nessa terra. 

 Por ter uma mãe como Atalia, Acazias fez o que era mau diante do SENHOR. Isto está na 

sua Bíblia em II Crônica 22:4. Um belo dia Acazias andou nos caminhos de Jeú e a bendita Atalia 

vendo que seu filho era morto, se levantou e matou toda a descendência real da casa de Judá. II 

Crônicas 22:10. 

 Os próprios servos de Acazias o enterraram em homenagem ao seu avô Josafá e no dia do 

enterro do neto, Josafá ainda era lembrado como o homem que buscou ao SENHOR de todo o 

coração. Prezado adolescente, a cada dia você escreve a história de sua vida. Como está sua história? 

Para onde você está indo? Quem está te levando? Você trilha o caminho largo ou o estreito? JESUS 

é o seu líder ou o inimigo é o seu mentor? Construa sua vida, seu caráter e seu nome embasado na 

rocha que é JESUS CRISTO.  
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Sete de Abril 

A Influência de Joiada 

 Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei para 

serem eles o povo do SENHOR. II Crônicas 23:1. 

 Enquanto Atalia se encarregava de matar toda a descendência real da casa de Judá, o 

SENHOR em sua providência usou Jeosabeate, filha do rei, que tomou o pequenino Joás e o furtou 

dentre os filhos do rei e o escondeu numa câmara interior. Dessa forma estaria preservada a 

linhagem real e o SENHOR tinha planos para o pequenino Joás. 

 A Palavra de DEUS nos diz em II Crônicas 22:12: “Joás esteve com eles seis anos na casa 

do SENHOR e Atalia reinou no país. Quando Joás fez sete anos, um sacerdote entra na história 

de sua vida e com a visão para fazer as mudanças que se faziam necessárias, incluindo colocar Joás 

no trono, ele faz aliança como os capitães de cem, com os sacerdotes e o povo da tribo de Judá”.  

 O povo e seus líderes montaram toda uma estratégia de segurança com armas, escudos, 

lanças e Joás, com apenas sete anos foi ungido rei de Judá. Se você adolescente que deve ter entre 

treze e dezessete anos não consegue se enxergar como rei de lugar nenhum, como você acha que 

um menino de sete anos conseguiu governar? 

 A colocação de Joás no trono, foi um ato bem planejado e bem pensado pelo sacerdote 

Joiada para devolver o reinado a quem era de direito, pois ninguém conseguiu mais suportar um 

reinado com uma mulher que também havia matado quase toda a descendência real. De Atalia e 

seus hábitos perniciosos todos estavam cheios. 

 Por trás do pequeno Joás existia um sacerdote do SENHOR que lhe orientava, lhe 

mostrava o que fazer, acompanhava seu crescimento e o conduzia diariamente. Como seu pai havia 

sido assassinado, Joás precisava de uma referência masculina para sua vida e Joiada se propôs a ser 

este homem. Além de pai com certeza ele exerceu bem o seu papel de conselheiro para aquele 

menino de sete anos que cresceu, atingiu a adolescência, juventude e conseguiu se perpetuar por 

quarenta anos no poder. 

 Milhares de meninos adolescentes, hoje em pleno século 21, estão vivendo, crescendo, 

estudando, trabalhando tendo apenas a mãe como referência. Seu pai ou melhor o ser masculino 

que teve relação com sua mãe, fugiu quando ele descobriu que iria ser pai. Meninos e meninas que 

tiveram esse passado precisam de conselheiros cristãos de preferência que os ensine a caminhar 

pelas estradas desta vida. Ore ao SENHOR para que ELE providencie um moderno sacerdote 

Joiada para lhe apoiar nessa sua caminhada rumo à Nova Jerusalém. 

 Todos nós independente de idade, precisamos de bons conselhos e os bons conselhos são 

encontrados na Palavra do SENHOR devidamente entendidos e compartilhados por servos de 

DEUS que querem o seu melhor. Ore por um conselheiro. 
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Oito de Abril 

Restaurando a Casa do SENHOR 

 Depois disto, resolveu Joás restaurar a Casa do SENHOR. 

Josué 24:4 

 O capítulo 24 de II Crônicas começa com uma informação incomum: Tinha Joás sete anos 

de idade quando começou a reinar e quarenta anos reinou em Jerusalém. Como assim? Você 

adolescente deve estar comparando a sua idade com a dele e de cara você descobriu que não é 

nenhum príncipe ou princesa e aquele garotinho de sete anos é empossado rei, com manto e coroa 

reais. Ontem nós vimos que Joás contou com o apoio incondicional do seu conselheiro, o sacerdote 

Joiada e ontem mesmo nós oramos para que todo adolescente que não tenha tido um pai de 

verdade, encontre um conselheiro cristão para fazer o papel de seu pai espiritual. 

 Joás decidiu restaurar a Casa do SENHOR, depois que teve filhos e filhas e o seu 

conselheiro e sacerdote Joiada lhe deu duas mulheres. Era costume nos tempos bíblicos um 

homem poder ter mais de uma mulher, mas a regra correta foi a criada por DEUS no jardim do 

Éden: um homem para uma mulher. Qualquer desvio dessa ordem, DEUS chama isso de pecado 

e pecado nos separa de DEUS. Um homem para uma mulher. Simples assim. 

 Quando se pensa em restauração, sempre os vem à mente algo que se quebrou, que não 

se cuidou, que não teve manutenção adequada, que se estragou ou que não se conservou. Creio 

que Joás deve ter dado uma boa olhada no palácio em que ele morava e comparou com a Casa do 

SENHOR .Ele não deve ter gostado nem um pouco do que viu e resolveu reformar. 

 Prezado adolescente, não sei qual a sua opinião a esse respeito, mas é muito bom ir para 

uma linda igreja. Frequento uma linda igreja. Nossa igreja acomoda oitocentas pessoas na nave, 

umas duzentas na galeria e duzentas e cinquenta pessoas no salão dos jovens. Temos salas para 

todos os departamentos infantis e por incrível que possa parecer a sala mais bacana, mais bem 

decorada é a dos adolescentes. Nesta classe, DEUS é honrado, glorificado, exaltado. 

Aproximadamente cinquenta adolescentes encontram-se com seu DEUS nesta classe todo sábado 

pela manhã. É importante que adolescentes, jovens, crianças, adultos e idosos entendam que a Casa 

de DEUS não é a nossa casa e sim a Casa do PAI. À ELE, toda a gloria, honra e poder na sua 

Casa. Quando você pensar num lugar para barulho, brincadeiras, risadas fora de hora, sempre 

pense na sua casa e não na Casa do SENHOR. 

 Quais foram os passos de Joás para restaurar o templo? Os materiais utilizados na reforma 

do templo como ouro, prata, bronze, cobre saíram milagrosamente das minas e bateram na porta 

do Templo? DEUS usou um menino que chegou à adolescência e juventude para fazer a maior 

reforma na casa de DEUS jamais vista na história bíblica. A história continua amanhã. 
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Nove de Abril 

Coração Dividido 

 Fez ele o que era reto perante o SENHOR, não, porém com 

inteireza de coração. II Crônicas 25:2 

 Cada capítulo da Palavra de DEUS é um presente diário que ELE nos concede. Esse 

presente tem por objetivo de nos ensinar algo para nossa vida diária ou mesmo para alimentar nossa 

mente com princípio e valores que o mundo não valoriza mais. Mal comecei a ler II Crônicas 25 

sobre o reinado de Amazias e logo no verso dois, nosso verso de hoje, a Palavra de DEUS me 

alertou sobre o perigo de viver com o coração dividido. Como alguém pode fazer o que é reto e 

não, porém, com inteireza de coração? 

 Prezado adolescente, se existe alguém que te conhece bem esse alguém é o SENHOR 

DEUS. Ele se serviu de seus pais no projeto de seu nascimento e ao criar cada célula, cada tecido, 

cada órgão, Ele se sentia feliz. Já parou para imaginar no sorriso de DEUS quando finalmente você 

veio ao mundo? DEUS te conhece porque Ele te formou e deu aos seus pais a nobre missão de 

mostrarem DEUS na sua vida. Muitos pais esquecem que sua primeira grande missão é mostrar 

DEUS aos seus filhos através de suas atitudes e exemplos. Enquanto você ainda era um bebe, seus 

pais deveriam ter se empenhado ao máximo para lhe mostrar como DEUS é. Seus pais tiveram a 

chance de passar toda a infância contigo e agora você chegou a adolescência e tomou a decisão de 

conhecer DEUS por sua própria conta. Bom saber que você tem se esforçado para abrir Sua 

Palavra diariamente e passar um tempo com ELE. 

 O adolescente que escolhe diariamente permanecer do lado do SENHOR não será um 

Amazias da vida que serviu ao SENHOR, não, porém com inteireza de coração. Que atitudes de 

Amazias o tornaram conhecido como o rei do coração dividido para mim? Amazias convocou toda 

a tribo de Judá para um recenseamento e contabilizou trezentos mil homens escolhidos capazes de 

sair para a guerra e a grande maioria eram homens jovens com idade de vinte anos para cima. Em 

seu empenho para ir para a guerra, Amazias tentou assalariar mais cem mil homens do povo de 

Israel na luta contra os filhos de Seir, mas um profeta de DEUS os impediu. 

 A Palavra de DEUS os diz que eles realmente ganharam a batalha, mas veja o que o coração 

dividido de Amazias conseguiu fazer: Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os 

deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhe queimou incenso. 

 Quer atitude mais ofensiva ao coração de DEUS do que ser trocado por ídolos? O coração 

de Amazias tinha espaço para DEUS, mas também tinha espaço para os ídolos. DEUS não pode 

habitar em corações divididos. Ou você é do SENHOR ou você é do inimigo. Nesta batalha, de 

que lado você adolescente se encontra? Já fez sua escolha? Se posicione diariamente do lado de 

DEUS. Que DEUS esteja contigo hoje e sempre. 
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Dez de Abril 

Começou bem e terminou mal 

 Propôs-se buscar a DEUS nos dias de Zacarias que era sábio nas 

visões de DEUS; nos dias em que buscou ao SENHOR, DEUS o fez 

prosperar. II Crônicas 26:5 

 Nossa leitura bíblica de hoje nos leva a II Crônicas 26 e este capítulo nos conta a respeito 

de Uzias, filho de Amazias e que assumiu o poder quando tinha dezesseis anos. Enquanto você 

deve estar neste mundo tentando entender quem você é, o que quer fazer, qual seu primeiro sonho 

a ser realizando tão logo comece a colocar as mãos em algum dinheiro, Uzias já era empossado rei 

e isso em plena adolescência. Tem gente que tem sorte não é verdade?  

 No verso quatro a Palavra de Deus nos diz: Ele fez o que era reto perante o SENHOR, 

segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Pronto esse verso já foi suficiente para me deixar 

preocupado e ao mesmo tempo curioso, pois seu pai foi o rei do coração dividido e o que ele seria 

no futuro? 

 Mas a vida do adolescente Urias foi interessante, pois ele foi buscar o SENHOR nos dias 

de Zacarias e nosso verso de hoje nos diz que nos dias em que ele buscou ao SENHOR, o 

SENHOR o fez prosperar. Você adolescente conseguiu ver a relação de DEUS com os filhos que 

lhe procuram? Quer ser próspero e feliz na sua vida adolescente? Busque ao SENHOR. Ame ao 

SENHOR. Passe tempo com o SENHOR. Seja fiel ao SENHOR. Louve ao SENHOR. Isso é 

realmente andar nos caminhos do SENHOR. 

 Espero em DEUS que você tenha conseguido enxergar um DEUS disposto a te abençoar 

sempre que você estiver disposto a colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. Você fica do lado do 

SENHOR e ELE fica do teu lado. Você O busca, O exalta, O adora e ELE estará sempre do seu 

lado. Foi assim com Uzias e pode ser assim com você. A promessa também te alcança hoje.  

 A Palavra de DEUS enumera os vários feitos importantes do reinado de Uzias e você pode 

conferir tudo na Palavra de DEUS em II Crônicas 26. Ele quebrou o muro de Gate, o de Jabne e 

o de Asdode, edificou cidades nos territórios de Asdade e entre os filisteus. Ele edificou torres em 

Jerusalém à Porta da Esquina, à Porta do Vale e à Porta do Ângulo e as fortificou. Preparou Uzias 

o seu exército com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. 

Fabricou em Jerusalém maquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos 

de muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, 

porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte.  

 Ele começou bem, fez tudo certo, teve o apoio do SENHOR. Mas qual foi o seu fim? Mas 

havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua ruina e cometeu transgressões contra o 

SENHOR. Ele tinha feito tudo certo. Havia começado bem sua carreira real ao lado do SENHOR, 

mas terminou ofendendo a DEUS. Triste destino.  
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Onze de Abril 

Escolhendo os Caminhos do SENHOR 

 Assim Jotão foi se tornando mais poderoso, porque dirigia os seus 

caminhos segundo a vontade do SENHOR seu DEUS. II Crônicas 27:6 

 Bom dia para todos os adolescentes que escolheram a primeira hora de sua manhã para 

adorarem ao único SENHOR nos céus e na terra. Que presente espiritual a Palavra de DEUS te reserva 

essa manhã?  

 O capítulo 27 de II Crônicas tem apenas nove versículos e esse é o seu capítulo do dia. Não 

perca a chance única de ler diariamente a Palavra de DEUS. Apenas nove versículos contam a história 

desconhecida. Quem foi Jotão? Alguma vez você já ouviu um servo de DEUS na sua igreja pregar sobre 

ele? Será que o que ele fez de tão importante deixou marcas na história do povo de Israel? E se ele não 

fez nada de bom?  

 O relato bíblico sobre o rei Jotão não apresenta nada de extraordinário a não ser pelo nosso 

verso de hoje. A Palavra de DEUS nos diz que ele começou a reinar no pleno vigor de sua juventude. 

Começando com vinte e cinco anos e ficou no cargo de rei até os quarenta e um anos, reinando, 

portanto, dezesseis anos em Jerusalém. A Palavra de DEUS nos diz que ele fez o que era reto, exceto 

que ele não entrou no templo. Não é realmente estranho um rei não ter ido à sua igreja? Um rei especial, 

dirigindo uma nação especial, tendo um DEUS como seu líder, simplesmente não ia à igreja. Creio 

sinceramente que quanto mais perto do poder você está, mais longe de DEUS você ficará. O poder 

fascina, encanta e seduz. Quanto mais poder, mais fama, mais dinheiro e conforto as pessoas tem, mais 

elas se distanciam dos caminhos do SENHOR. Tudo o que nos leva a nos afastar do SENHOR e de 

Seu caminho realmente deve ser deletado de nossa vida. 

 A Bíblia nos diz que ele edificou a porta de cima da Casa do Senhor, e muitas outras obras 

sobre o Muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos 

e torres. II Crônicas 27:3 e 4. 

 É interessante notar que muitos reis, e Jotão era um deles, não se conformavam em reinar das 

portas de suas muralhas para dentro. A grande maioria deles tinham perfis de grandes guerreiros e isso 

foi ótimo em muitas situações, pois o reino crescia e se fortalecia. Nosso verso de hoje é bem diferente 

do encontrado em II Crônicas 26:16. Veja o que está escrito lá a respeito de Uzias, o pai de Jotão: Mas 

havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra 

o SENHOR seu DEUS, porque entrou no templo do SENHOR para queimar incenso no altar do 

incenso.  

 Leia novamente o verso de hoje e veja como Jotão foi mais sábio que seu pai e como o péssimo 

exemplo de seu pai não o influenciou para o erro. Muitos adolescentes reclamam constantemente de 

sua vida. Eles não se cansam de dizer que sua vida é uma droga porque não tiveram apoio e exemplo 

de seus pais. Apoio e exemplo ajudam muito, mas escolher agir diferente deles faz parte do processo 

da formação de seu caráter. 
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     Doze de Abril 

    Uma tragédia chamada Acaz 

 Ajuntou Acaz os utensílios da Casa de DEUS, fê-los em pedaços 

e fechou as portas da Casa do SENHOR e fez para si altares em todos 

os cantos de Jerusalém. II Crônicas 28:24. 

 DEUS usou a realidade nua e crua de vários personagens bíblicos do passado para nos 

impressionar ao lermos e meditarmos em sua Palavra hoje. Mesmo sendo DEUS todo poderoso, 

Ele fez questão que os autores de Sua Palavra escrevessem e nos mostrassem claramente os pecados 

nojentos cometidos por seus filhos. Hoje o capitulo 28 de II Crônicas nos mostrará quão distante 

vai um homem quando NÃO anda nos caminhos do SENHOR. 

 A Palavra de DEUS nos diz que Acaz tinha vinte anos quando começou a reinar e reinou 

dezesseis anos e não fez o que era reto. Vamos listar aqui apenas alguns de seus pecados nojentos: 

ele fez imagens fundida a Baalins, queimou incenso no Vale do Hinon, queimou, isto mesmo que 

você leu, ele queimou seus filhos, os sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros. 

 Se existe algo que abala o relacionamento entre o DEUS criador e suas criaturas é a tal da 

idolatria. Os idólatras trocam o DEUS único, soberano, Reis dos reis, o SENHOR dos senhores, 

o Criador dos céus e da terra, por esculturas de pau, pedra, barro, pois estes eram os ídolos do 

passado e em muitas igrejas ditas cristãs até hoje estes ídolos e imagem permanecem por lá, 

afrontando um claro, Assim diz o SENHOR. 

 Adolescente, por favor peque sua Bíblia agora e ache a famosa passagem de Êxodo 20. 

Encontrou? Se você não sabia, essa é a lei de DEUS, escrita pelo próprio dedo de DEUS e era o 

símbolo da aliança que DEUS tinha feito com Seu povo de Israel e com todos os cristãos de todas 

as épocas. JESUS CRISTO, que também é DEUS, quando veio à esta terra para nos brindar com 

a salvação, foi bem claro em dizer que “Ainda que os céus e a terra passem, nem um til ou um jota 

cairia da Lei. Lógico que tinha que ser assim, pois DEUS PAI E DEUS FILHO não podem ser 

incoerentes a ponto de um dar a lei e o outro tirar a lei. A Trindade tem a maravilhosa virtude da 

harmonia entre seus membros. 

 DEUS começa sua lei dizendo: Não terás outros deuses diante de mim. Mandamento 

simples, claro e direto. Não pode existir nem para você e nem para mim, nem um outro DEUS 

além do nosso DEUS. O segundo mandamento também é bem claro e direto: Não farás para ti 

imagem de escultura. Não as adores e nem lhe farás culto.  

 Sua igreja ainda tem imagens de escultura em seus aposentos? Quem está certo: DEUS o 

Criador dos céus e da terra e de sua santa Lei ou a tradição de sua igreja? Você adora ajoelhado 

diante de uma imagem ou faz como milhões de adolescentes cristãos de todo o mundo que se 

recusam a dobrar seus joelhos a não ser para o SENHOR? Pense nisso. É a voz de DEUS falando 

ao seu coração adolescente através da Lei de DEUS. 
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Treze de Abril 

A Restauração da Adoração 

 E lhe disse: Ouvi-me, ó levitas. Santificai-vos agora e 

santificai a Casa do SENHOR, DEUS de vossos pais, tirai do 

santuário a imundícia. II Crônicas 29:5 

 Muito bom dia adolescente do SENHOR JESUS. Conseguiu dormir bem toda a noite? 

Acordou motivado para viver mais um dia na presença de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS 

ESPÍRITO SANTO? Fico feliz que você escolheu ler diariamente a Palavra de DEUS e que tenha se 

habituado a procurar o SENHOR logo pela manhã. Posso ver milhares de adolescentes levantando 

diariamente bem cedo e indo procurar o seu DEUS, a Sua Palavra e curtir bons momentos de louvor e 

adoração. 

 Depois de ler diariamente tantos péssimos exemplos de reis e governantes que sempre 

tropeçavam e caiam, confesso que fiquei extremamente feliz com o rei Ezequias. Não deixe de ler II 

Crônicas 29. O que a Palavra de DEUS te reserva para hoje? O que você aprender com DEUS e sua 

Palavra hoje te fortalecerá para o resto de sua vida. 

 Ezequias tinha o perfil de um reformador. Enquanto outros reis se esmeravam em ser 

conquistadores, Ezequias propôs e fez inúmeras reformas dentro da nação israelita. Ezequias, vendo a 

decadência espiritual de sua nação, resolveu agir. Ele começa a reforma com os líderes espirituais, ou 

seja, os sacerdotes ou pastores como conhecemos hoje. Afinal de contas, reformas espirituais têm que 

começar pelos líderes espirituais e os pastores estudam e se empenham para serem esses líderes.  

 Nosso verso de hoje foi o apelo do rei reformador para os pastores de seu povo. Este apelo 

tinha três objetivos: santificar os próprios pastores, a Casa de DEUS e limpar o santuário de ídolos, 

incensos e esculturas. Aqui DEUS deixa para você, adolescente e também para mim o mesmo recado 

que deixou para os pastores. DEUS apela para a sua santificação. Santificar quer dizer separado para 

um propósito especial e antes que os pastores falassem de santidade para as ovelhas espirituais, eles 

mesmos tinham que se santifica, se purificar, se separar para fazer uma obra santa. Caberia aos pastores 

o exercício da humildade, a confissão de seus pecados e desta forma seria restabelecida sua conexão 

com o SENHOR. 

 Depois que eles se purificaram e se santificaram, puderam santificar a Casa de DEUS e tirar de 

lá todo o lixo da idolatria. O verso 10 de II Crônicas 29, confirma minhas palavras: Os sacerdotes 

entraram na Casa do SENHOR para a purificar e retiraram para fora, ao pátio da Casa do SENHOR, 

toda a imundícia que acharam no templo do SENHOR e os levitas os tomaram para os levarem fora, 

ao ribeiro de Cedron. 

 Prezado adolescente, que tipo de lixo do pecado está impedindo a sua reconexão com o seu 

DEUS? Não já passou da hora de confessar e abandonar esse pecado nojento e ser perdoado e 

purificado mais uma vez pelo sangue do SENHOR JESUS? Pense nisso. 
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Quatorze de Abril 

Zombando do Convite 

 Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de 

Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. II 

Crônicas 30:10 

 Se existiu uma festa importantíssima para o povo de Israel nos templos bíblicos essa festa era a 

Páscoa. Com certeza os adolescentes de DEUS que tem familiaridade com sua Palavra lembram-se 

quando DEUS instituiu a Páscoa. Se você abrir a Palavra de DEUS no livro de Êxodo, você se lembrará 

de que os israelitas eram escravos na terra do Egito e DEUS escolheu Moisés e Arão para tirarem de lá 

o povo do SENHOR. 

 Com certeza você também lembra que Faraó endureceu ao máximo seu coração e dificultou 

de todas as formas possíveis e imagináveis a saída de sua mão de obra barata. Então DEUS enviou dez 

pragas para assolar a nação egípcia, sendo que a praga que mais dor trouxe aos egípcios foi a morte dos 

primogênitos. 

 Para evitar que o anjo da morte matasse também os primogênitos de Israel, DEUS mesmo 

instituiu a Páscoa. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, tirar seu sangue, aspergir o mesmo nos umbrais 

de suas portas. Deveriam assar o cordeio no fogo e o mesmo deveria ser comido com pães asmos, ou 

seja, sem fermento e ervas amargas. Se a família não conseguisse comer o cordeio todo, o restante 

deveria ser queimado. Conforme o ritual criado pelo próprio DEUS eles deveriam comer com os 

lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. 

 O cordeiro morto e seu sangue provendo libertação apontavam para JESUS CRISTO que um 

dia viria e morreria em prol de todos os pecadores. O fermento biblicamente falando representa o 

pecado e daí o motivo que os pães deveriam ser assados sem o uso do fermento. As ervas amargas 

serviriam para lembrar que os tempos em que eles foram escravos forma tempos amargos. O fato deles 

comerem devidamente vestidos, sandálias nos pés e cajados nas mãos e comerem o cordeiro de forma 

apressada os ensinava que a qualquer momento, DEUS iria libertá-los e eles deveriam fugir 

apressadamente. O povo de Israel não comemorava a Páscoa há muito tempo e o rei Ezequias queria 

restabelecer todas as bênçãos que esta festa sempre trouxe para a nação israelita. Tão logo tomou a 

decisão de restabelecer a Páscoa, ele dá a ordem para que os correios levassem as boas novas para todo 

o povo. 

 O verso de hoje te mostra como foi a reação de vários israelitas das tribos de Efraim, Manassés 

e Zebulon. Eles riram e zombaram de uma oportunidade que lhes estavam sendo concedida. Fico 

imaginando que esta é a forma como muitos adolescentes reagem quando um adolescente de DEUS 

lhes dá a oportunidade de irem a sua igreja, participarem de uma programação de louvor ou mesmo de 

um acampamento de verão. Espero em DEUS que você adolescente nunca negligencie um chamado 

para andar nos caminhos do SENHOR. Zombar e rir das oportunidades que DEUS te oferece não é 

uma boa atitude. rir das oportunidades que DEUS te oferece não é uma boa atitude.  
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 
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Segunda Semana 

Robinson H. Amorim 
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Quinze de Abril 

Páscoa Restaurada 

 Ouviu o SENHOR a Ezequias e sarou a alma do povo. II 

Crônicas 30:20 

 Apesar de algumas pessoas terem rido e zombado da ideia do retorno da Páscoa, essa não 

foi a reação da grande maioria. A Palavra de DEUS em II Crônicas 30:11 e 12, diz que os israelitas 

das tribos de Aser, Manassés, Zebulon e Judá se humilharam e foram até Jerusalém. A Páscoa 

também era chamada de Festa dos Pães Asmos e para eles, recuperar a festa para sua vida e seu 

calendário religioso e de festas foi algo extraordinário! Só esta motivação trouxe milhares de 

israelitas de novo para a cidade de Jerusalém. 

 No momento certo da festa, os sacerdotes imolaram o cordeiro e a festa começou, mas 

algo totalmente inusitado aconteceu: os zombeteiros da tribo de Efraim, Manassés Issacar e 

Zebulon não se santificaram, não se prepararam de forma adequada, não se purificaram como 

mandava as regras da Páscoa e mesmo assim eles comeram do cordeiro. Qual seria a reação do rei 

Ezequias? A própria Palavra de DEUS nos diz qual foi a reação do rei. Acompanhe II Crônicas 

30: 18 a 20: “Porém Ezequias orou por eles dizendo: O SENHOR que é bom, perdoe a todo 

aquele que dispôs o coração para buscar o SENHOR DEUS, DEUS de seus pais, ainda que não 

segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o SENHOR a Ezequias e sarou a alma do 

povo”.  

 E aí adolescente, gostou de ver como DEUS usou o rei Ezequias para ser o mediador entre 

um povo que não havia cumprido as regras e o seu DEUS? Ele vendo o erro, ao invés de criticar e 

proibir o povo de participar das festividades, ele eleva à DEUS uma prece e pede que o SENHOR, 

em sua misericórdia, não leve esse detalhe em consideração. Que excelente a atitude de Ezequias. 

Ao invés de se fixar nas regras, nas leis e nos regulamentos, ele se fixou na misericórdia e no perdão 

que só encontramos no SENHOR. 

 Se a atitude de Ezequias foi boa, imagine a reação de DEUS? Existia alguma garantia para 

Ezequias de que sua humilde prece iria ser atendida? Não, pois ninguém conhece plenamente a 

vontade de DEUS. Se conhecêssemos a vontade de DEUS plenamente, teríamos que ser iguais a 

ELE e isso é utopia. Ninguém é igual ao PAI. 

 Nosso verso de hoje na última parte mostra como DEUS reagiu. Ele ouviu a oração de 

Ezequias e sarou a alma de seu povo. 

 Não é maravilhoso para você adolescente ter um DEUS assim? Um DEUS que cria as 

regras, mas quando Ele vê a intenção do coração de Seus filhos, ELE passa por cima das normas 

para perdoar e sarar os pecados o Seu povo. Mesmo vendo Seu povo agir de forma errada, DEUS 

ainda encontra espaço em seu coração para perdoar e sarar Seu povo. 

 Te convido adolescente de DEUS a dobrar seus joelhos e agradecer a DEUS pelo 

privilégio que ELE te dá de diariamente perdoar seus pecados mesmo que você erre. 
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Dezesseis de Abril 

QUIET PLACE 

 Houve grande alegria em Jerusalém porque, desde os dias de 

Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve uma coisa 

semelhante em Jerusalém. II Crônicas 30:26. 

 Antes de meditarmos no verso de hoje quero compartilhar com você adolescente a letra de um 

hino que traduzido significa LUGAR DE PAZ. Vejam as lindas palavras dessa canção: 

     LUGAR DE PAZ 

 Sei de um lugar de paz. 

 Longe de toda a dor. 

 Aonde vou a paz buscar. 

 Entre a vegetação, prostrado em oração. 

 A DEUS entrego meu pesar. 

 Bem cedo de manhã ou ao cair do sol. 

 Eu deixo lá o meu temor. 

 E deste bom lugar, eu saio para enfrentar  

 A vida com muito mais amor. 

 Se você me acompanha na leitura das meditações, sempre irá se lembrar da importância de seu 

lugar de paz. Quando você desperta e resolve ficar em silêncio, orar, louvar e buscar conselho através 

da Palavra de DEUS, então você já tem o seu lugar de paz. Pode ser que seus amigos do internato ainda 

estejam dormindo, ou mesmo seus pais e irmãos, mas você levantou cedo e foi correndo para seu lugar 

de paz. É uma pena não poder cantar a melodia para você, mas se um dia você tiver acesso ao Hinário 

Adventista do Sétimo Dia, ele é o hino 413. Como o louvor não tem marca de igreja, muito 

provavelmente o hinário de sua igreja evangélica deve ter conservado essa preciosidade. Se você 

encontrar, louve ao SENHOR porque você tem e curte seu lugar de paz todo dia pela manhã. 

 A Palavra de DEUS nos diz que eles gostaram tanto do retorno da Páscoa que eles resolveram 

comemorá-la por mais sete dias. Em II Crônicas 30:27 lemos: “Então os sacerdotes e os levitas se 

levantaram para abençoar o povo; a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de 

DEUS nos céus”. Além de seu cantinho de oração na sua casa, a casa de DEUS também é seu lugar de 

festa, mas também seu lugar de paz. Não perca a oportunidade de estar presente na casa do SENHOR. 

Como a casa é dele, ELE sempre estará por lá te esperando. Lugar de bênção, lugar de festa e lugar de 

paz. 
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Dezessete de Abril 

A Restauração da Fidelidade 

 Além disso ordenou ao povo e moradores de Jerusalém, que 

contribuíssem com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para 

que pudessem dedicar-se à Lei do SENHOR. II Crônicas 31:4 

 Depois daquela Páscoa histórica onde por quatorze dias, os israelitas louvaram e 

agradeceram ao SENHOR pelo retorno dessa festa para suas vidas, depois de saírem da casa de 

DEUS com a certeza de que haviam sido ouvidos, sabe o que eles fizeram? Deixemos mais uma 

vez a Palavra de DEUS te dizer em II Crônicas 31:1: “Acabando tudo isto, todos os israelitas que 

se achavam ali, saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e 

derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até 

que tudo destruíram, então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as 

cidades deles”. 

 Belíssima atitude do povo de DEUS. Religião, ao contrário do que muitos pensam, não é 

só para se exercer durante aquelas três horas semanais que a grande maioria dedica ao longo de 

toda uma semana. Nossa religião, ou seja, nossa religação com DEUS é para ser colocada na prática 

no dia a dia. A religião tem um valor ampliado quando ela sai do púlpito, da pregação, do louvor 

na igreja e vem para o nosso viver diário. 

 Depois de momentos fantásticos na Casa de DEUS, louvando, adorando, comendo e 

participando das festividades da Páscoa, a reação imediata de toda a nação de Judá foi destruir, 

romper, quebrar todos os vínculos que eles tinham com a idolatria. Quando andamos perto de 

DEUS não há espaço para idolatria. Ou DEUS é soberano e primeiro na sua vida adolescente ou 

então para você ELE não representa nada, pois o segundo lugar não é a posição mais adequada 

para você deixar DEUS ocupar. 

 O rei Ezequias restaurou a casa do SENHOR, a festa da Páscoa e agora ele restaura a 

fidelidade da nação judaica, conclamando o povo a devolver algo que não lhes pertencia que eram 

os dízimos e as ofertas. Biblicamente falando dízimo é a décima parte e como você já deve saber, 

o dízimo vem embutido no seu salário, sua bolsa estágio ou qualquer remuneração que os seres 

humanos possam ter, mas ele não lhe pertence e deve ser devolvido aos cofres do SENHOR. 

Quando você adolescente separa 10% de sua renda e entrega na tesouraria de sua igreja para que 

este valor pague os salários dos pastores e obreiros assalariados de sua igreja, você está 

demonstrando a si mesmo, ao seu DEUS e a quem interessar possa que a fidelidade faz parte de 

seu caráter. Além do dízimo, DEUS instituiu diversos tipos de ofertas junto ao Seu povo e todas 

elas tinham um objetivo e destino específico. As ofertas são demonstração de fidelidade e gratidão 

pelas bênçãos que o SENHOR lhe outorga. Além do dizimo, com certeza sua igreja sempre 

precisará de ofertas para abençoar os membros e a humanidade. Tanto o dízimo como ofertas são 

instituições divinas para atingir objetivos específicos. Nunca fique com o que é de DEUS. 
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Dezoito de Abril 

Guerreando Nossas Guerras 

 Com ele está o braço da carne, mas conosco o SENHOR, 

nosso DEUS para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. II 

Crônicas 32:8 

 Logo depois que o culto ao SENHOR foi restaurado, que a festa da Páscoa voltou, que a 

fidelidade dos membros foi novamente restaurada, esperava-se que os judeus tivessem tempos de paz, 

pois afinal de contas quantas bênçãos DEUS tinha derramado sobre eles e como eles responderam tão 

bem a tudo não é verdade? Mas ao invés de paz, entrou na história da tribo de Judá um rei poderoso 

que comandava a Assíria e simplesmente, conforme a Palavra de DEUS nos diz: Ele entrou em Judá, 

acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. II Crônicas 32:11 

 A Palavra de Deus nos diz que Ezequias e seus valentes tamparam as fontes das águas que 

haviam fora da cidade, restauraram todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou outro 

muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância: II Crônicas 

3:4 e 5. 

 E o rei Ezequias ainda fez mais: Pôs ainda oficiais de guerra sobre o povo, reuni-os na praça da 

porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo: “Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis 

por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco 

maior do que o que está com ele”. II Crônicas 32:6 e 7. 

 Você adolescente consegue enxergar as palavras chaves dos dois versos acima? PORQUE UM 

HÁ CONOSCO MAIOR DO QUE O QUE ESTÁ COM ELE. Não é maravilhoso saber que no calor 

de qualquer batalha que o povo de DEUS enfrentava, eles poderiam sempre contar com um DEUS 

que é maior que qualquer adversário? Você também não fica feliz sabendo que ao sair diariamente para 

suas batalhas, o seu DEUS MAIOR vai junto contigo para lhe dar a vitória? 

 Não é maravilhoso saber que não importa quais sejam suas batalhas, quantos empecilhos o 

nosso inimigo queira colocar em seu caminho, o seu DEUS continua sendo o MAIOR? Não é 

extremamente confortador saber que apesar de você ser talvez o único cristão de sua classe e saber que 

muitas vezes seus colegas vão tirar com a sua cara por causa disso e mesmo assim você tem a absoluta 

certeza que nada disso o abala simplesmente pelo fato de que seu DEUS é MAIOR? 

 Não importa muito se você é o único adolescente cristão de sua família, do seu ambiente de 

estágio, de sua academia ou de seu curso de inglês. Não importam quais sejam as batalhas, as guerras, 

os desafios que você ainda enfrentará na sua adolescência. O que realmente importa é saber que o seu 

DEUS É MAIOR que tudo e que todos e você pode com certeza confiar NELE. Pronto, isso é tudo. 

Ele vai guerrear as batalhas por você. Louvado seja o nome do SENHOR. Tenha um dia fantástico com 

esse DEUS MAIOR. 
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Dezenove de Abril 

DEUS perdoa Manassés 

 Então reconheceu Manassés que o SENHOR era DEUS. II 

Crônicas 33:13 

 A adolescência é um presente de DEUS na vida das pessoas.  Não se é mais criança, não 

se depende mais tanto dos pais, mas a grande maioria de adolescentes cristãos com os quais convivo 

em congressos de adolescentes por todo o Brasil há quinze anos, depende exclusivamente dos pais 

para ter uma vida no mínimo maravilhosa. Poder aproveitar bem a adolescência com seus pais, sua 

família, igreja e amigos será uma grande bênção para sua futura juventude e maturidade. 

 Algo fundamental nessa relação do adolescente com sua família é o perdão e aprender a 

perdoar a si mesmo, seus pais e familiares é algo que precisa ser exercitado diariamente. Muitos 

adultos vivem com fardos pesados demais sob o ponto de vista emocional simplesmente porque 

na adolescência nunca perdoaram seus pais talvez por uma briga ou um desentendimento. Quantos 

adultos nunca perdoarão seus pais e sofrerão por isso o resto de sua vida. 

 Manassés começou seu reinado em plena pré-adolescência, aos doze anos de idade. Sua 

trajetória no mundo dos pecados nojentos da idolatria não foi nem um pouco diferente de seus 

antepassados. Fico impressionado ao estudar a Palavra de DEUS como vários reis de Israel e Judá 

começaram seus reinados no início ou no fim da adolescência e vários deles eram bem jovens 

quando vestiram o manto real. A maioria desses jovens reis geralmente faziam tudo ao contrário 

que seus bons pais fizeram. Parece que é um comportamento normal fazer diferente mesmo que 

seja ruim só para parecer que eles fizeram algo diferente de seus pais. 

 Manassés teve um pai excelente. Seu pai Ezequias foi um reformador. Ele restaurou o 

templo do SENHOR, a Páscoa e a liberalidade nos dízimos e nas ofertas. Você pensa que seu 

excelente exemplo foi seguido? Que seu filho de doze anos perguntou para alguém o que ele 

deveria fazer? Claro que não. A Palavra de DEUS nos dá um péssimo relato ao longo de todo o 

capítulo 33 das atrocidades que ele cometeu. Vejamos as palavras sagradas:  “Ele tornou a edificar 

os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postos ídolos e se 

prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu”. Veja agora o verso seis: “Ele queimou seus 

filhos como oferta no vale de Hinon, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, 

tratava com necromantes, e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mau perante o SENHOR 

para o provocar”. Sentiu o que motivava Manassés? Ele fazia tudo de errado para provocar o 

SENHOR! 

 Como de DEUS não se zomba, o rei da Assíria o prendeu com ganchos, amarrou-o com 

cadeias e o levou para Babilônia. Na cadeia entre ganchos e cordas, ele se humilha diante do 

SENHOR e o SENHOR ouve a sua oração. Ele volta para Jerusalém e restaura a tudo como seu 

pai deixara. Não é maravilhoso poder contar com o perdão de DEUS? 
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Vinte de Abril 

Adolescente de DEUS 

 Porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, 

começou a buscar o DEUS de Davi, seu pai. II Crônicas 34:3 

 É realmente um privilégio estudar ou pelo menos ler com calma a maravilhosa Palavra de 

DEUS. É bom saber que muitos reis começaram a reinar quando eram bem jovens. Ezequias por 

exemplo tinha vinte e cinco anos, seu filho Manassés tinha doze e Josias neto de Manassés e bisneto 

de Ezequias começou seu reinado como oito anos de idade. Tem uma mensagem para você 

adolescente: DEUS tem planos e projetos para seus filhos independente de sua idade. 

 Vamos provar o que falei acima. Quando DEUS chamou Abraão ele tinha setenta e cinco 

anos e somente vinte e cinco anos depois, ele foi ser pai de Isaque, o filho da promessa. Não faço 

a menor ideia de sua idade hoje, mas DEUS com certeza tem um plano fantástico para sua vida e 

para cumprir este plano, ELE mandou seu filho JESUS CRISTO para entregar sua vida por você, 

porque você adolescente pecador do jeito que é não teria a menor chance de através de seus 

esforços e méritos ir para o céu. Foi preciso que JESUS CRISTO morresse por você e DEUS 

aceitou o sacrifício do Seu FILHO no lugar de seu sacrifício e de sua morte. Quando você entende 

de verdade o que JESUS CRISTO fez por você, você O aceita como Salvador. Quando você se 

batiza e resolve viver o resto de sua vida nos caminhos do SENHOR você O torna SENHOR de 

sua vida e pode ter certeza absoluta que a vida com DEUS, seu FILHO JESUS e o ESPÍRITO 

SANTO é muito, mas muito superior a uma vida sem a TRINDADE. 

 O capítulo trinta e quatro de II Crônicas começa nos informando que Josias tinha apenas 

oito anos quando começou a reina e nosso verso de hoje nos diz que no oitavo ando de seu reinado, 

ou seja, aos dezesseis anos de idade, em plena adolescência ele começou a buscar o DEUS de Davi, 

seu pai. No auge dos seus vinte anos de idade, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, 

dos postes ídolos e das imagens de escultura e fundição e isto está relatado em II Crônicas 34:3. 

 A Palavra de DEUS continua: “Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, ele 

despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles; os postes ídolos e as imagens de 

escultura e fundição, quebrou-as, reduziu-os a pó e as aspergia, sobre as sepulturas dos que se tinha 

sacrificado”. 

 Veja quanta coisa boa acontece na vida de um adolescente como Josias simplesmente 

porque ele colocava DEUS em primeiro lugar em vida? Consegue ver quantas coisas boas 

acontecerão na sua vida se você imitar seu exemplo e decidir não conviver mais com a ilusão dos 

ídolos modernos que te cercam? Consegue ver claramente que os ídolos que a mídia fabrica tem 

objetivos bem definidos que são tomar seu tempo, seu dinheiro e te afastar diariamente do convívio 

com o SENHOR? Pense nisso. 
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Vinte e Um de Abril 

Quando os pais se perdem 

 Porque grande é o furor do SENHOR que se derramou sobre nós, 

porquanto nossos pais não guardaram as palavras do SENHOR, para 

fazerem tudo quanto está escrito neste livro. II Crônicas 34:21 

 O maior presente que você adolescente poderia receber em sua vida além da salvação em 

CRISTO JESUS, tem nome e endereço. Eles são seus pais e moram na mesma casa que você, 

espero eu. Pense apenas por alguns momentos se você não os tivesse. Imagina você crescendo num 

lugar cheio de meninos e meninas iguais a você, sendo educados e criados com muito amor, porém 

por pessoas que não são seus pais, nem seus tios e muito menos seus avós. Neste lugar pessoas que 

passam a te amar sem muitas vezes saber a sua origem, acabam sendo seus novos pais. Estou 

falando de orfanato.  

 Neste ambiente, muitas vezes você acabará recebendo visitas de muitos irmãos de várias 

igrejas. Eles passam o dia inteiro com você, cantam, comem, oram, jogam, brincam e se divertem, 

porém em sua grande maioria, nenhum deles levará você para a casa deles e aquele sonho de ter 

uma família que você possa chamar de sua, não acontecerá. Eles vão embora e seu destino é voltar 

para o mesmo quarto, a mesma cama, o mesmo banheiro e chuveiro e chorar, pois o destino não 

foi tão bom contigo. 

 Se orfanato não é o lugar ideal, imagine o que sobrou para adolescentes que nascem, 

crescem e moram na rua sem sequer saber quem são seus pais e mães? Imagine-se acordando na 

rua. Você abre seus olhos e descobre que choveu no início da manhã e seu cobertor corta febre 

está todo molhado e sujo de tanto que você já o usou e não tem a menor ideia de onde poderá lavá-

lo. Seu tênis surrado entrou tanta água que daria para você criar um peixe de aquário e suas roupas, 

sim aquelas que você carrega no saco preto estão encharcadas. Ao invés de encontrar o seu 

desjejum como acontece hoje na sua casa ou no internato que você estuda, você terá que implorar 

por um pão francês sem manteiga na padaria do bairro que você escolheu para morar. Depois 

dessa farta refeição, seu dia de catar latinhas mal começou e alguém muito amoroso te disse que 

no restaurante da prefeitura no centro da cidade você pode almoçar por R$ 1,00 e seus olhos 

brilham, pois as latinhas com certeza garantem o seu almoço com arroz, feijão, salada, frango ou 

bife e uma banana de sobremesa. Um verdadeiro presente para quem mora na rua e o melhor de 

tudo é que lá você é aceito e bem-vindo. 

 Conseguiu ver a importância dos seus pais na sua vida? Mas na história de Josias, alguns 

pais mesmo pertencendo ao povo de DEUS acabaram se perdendo. Quando os pais se perdem 

geralmente os filhos vão junto e isso é muito ruim. É uma tragédia para a vida espiritual dos 

adolescentes saber que seus pais se perderam. Não sei se esta é a sua realidade, se for, sobrou para 

você a nobre tarefa de orar e interceder por eles. 
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Vinte e Dois de Abril 

Animados no serviço do SENHOR 

 Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a 

servirem na casa do SENHOR. II Crônicas 35:2 

 Bom dia adolescente do SENHOR JESUS. Estamos juntos nessa jornada em prol de 

lermos diariamente a Palavra de DEUS. Fui ler o que DEUS tinha para meu dia e achei logo de 

cara o verso de hoje que me deixou muito feliz simplesmente por conta da palavra animados. 

 Passei vinte e um anos de minha vida servindo em classes bíblicas para pré-adolescente e 

também adolescentes. E confesso a todos vocês que nada motiva mais um professor da Bíblia do 

que ver meninos e meninas de DEUS virem correndo para sua classe, pois você os motivou do 

jeito certo e eles vem animados para cumprir as tarefas e os desafios de mais uma reunião de 

estudos. 

 Geralmente os adolescentes realmente convertidos, ou seja, aqueles que realmente 

entenderam o que JESUS CRISTO fez por eles e para eles, são os mais animados. Eles chegam 

nas classes com todo o gás, querem louvar, querem participar dos concursos bíblicos, querem 

ajudar a decorar a classe e o que mais você pedir eles estão dispostos a fazer. Não sei se essa é a 

sua realidade, mas como passei muitos anos por lá, pude presenciar esses adolescentes bem 

animados. 

 Mas nem tudo são flores nas classes bíblicas de adolescentes. Na maioria das vezes, eles já 

chegam desanimados, pois seus pais saíram atrasados de casa e quando eles conseguem entrar na 

classe já se foram meia hora de um excelente convívio com amigos e seu professor. Se na sua 

adolescência você deu o azar de fazer parte de uma família não comprometida com CRISTO, nem 

com os horários de cultos, de ensaios de coral e de atividades missionárias, então o desânimo irá 

bater na sua porta e se o SENHOR não for a sua força, sua tendência é desanimar. Mas você que 

é de DEUS pode ajudar a reverter o quadro caótico que pode ter se instaurado em sua família. 

Mantenha-se firme e animado no serviço do SENHOR. 

 O adolescente rei Josias também era um restaurador e vendo o caos espiritual que a não 

se encontrava, ele tratou de motivar quem em primeiro lugar? Os sacerdotes ou pastores. Quando 

os pastores ficam animados, os líderes se contagiam, as famílias se acendem e seus filhos pegam 

fogo. Sai uma galera das igrejas disposta e animada para falar, cantar e principalmente viver o amor 

de DEUS na prática. 

 Minha oração para você hoje é que você sempre siga o exemplo de Josias que procurava 

sempre animar os outros no caminho do SENHOR e não tem como animar os outros de cara 

amarrada. Ponha um sorriso no seu rosto, agradeça a DEUS diariamente pelas bênçãos que ELE 

te concede, agradeça diariamente aos seus pais por você existir e louve ao SENHOR pela sua 

salvação. Que você ande animado nos caminhos de DEUS. 
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Vinte e Três de Abril 

Os Escarnecedores 

 Eles, porém zombavam dos mensageiros, desprezava as 

palavras de DEUS e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira 

do Senhor, contra o seu povo e não houve remédio algum.  

II Crônicas 36:16 

 Finalmente chegamos juntos ao último capítulo do livro de II Crônicas e suas curtas histórias 

de apenas quatro reis. Jeoacaz e Joaquim reinaram três meses e dez dias. Já Jeoaquim e Zedequias 

reinaram por onze anos. Tanto Jeoaquim quanto Joaquim e Zedequias tinham algo em comum e a 

história sempre se repete, pois eles fizeram o que era mau aos olhos do SENHOR. 

 Creio sinceramente que a última mensagem deste livro tem tudo a ver com adolescentes, tanto 

os adolescentes que não conhecem o SENHOR quanto os que já o conheceram e abandonaram seus 

caminhos. Creio particularmente que os piores escarnecedores estão entre os cristãos apostatados, pois 

eles conheceram todas as bênçãos que somente os do SENHOR recebem e devido a chegada da 

tentação, do pecado acariciado, amor ao mundo e as riquezas, eles abandonaram os caminhos do 

SENHOR e o que é pior, geralmente zombam das mensagens, do mensageiro e dos familiares que 

ainda permaneceram firmes. 

 Para mim o verso que fala de forma bem clara sobre os escarnecedores está em Salmos 1:1: 

“Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos 

pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores”. Neste verso encontramos três classes de 

pessoas que adolescentes de DEUS devem evitar de conviver de maneira mais próxima: os ímpios, os 

pecadores e os escarnecedores. 

 Os ímpios geralmente são ateus e como tais eles negam a existência de qualquer deus, os 

pecadores são seres humanos iguais a você, que sabem o que é certo e errado, conhecem o bem e o 

mal, mas eles amam, curtem e planejam o mal. Eles têm um coração totalmente endurecido para as 

coisas espirituais e por isso amam o pecado. Os pecadores são seres humanos convictos de que estão 

fazendo a coisa errada e desta forma não tem qualquer interesse em mudar. A terceira categoria de 

pecadores listados no verso um são os escarnecedores. Os escarnecedores são zombeteiros por 

natureza, pois eles ficam curtindo, dando gargalhadas, rindo em tom de deboche, desprezando e 

menosprezando as inúmeras oportunidades que DEUS lhes dá diariamente. 

 Como adolescentes de DEUS nossa postura em relação aos zombeteiros deve ser de 

compreender que eles se perderam e não podemos fazer muito mais do que orar para que o SENHOR 

em sua misericórdia se compadeça e no momento certo eles voltem para os braços de DEUS. DEUS 

não irá deixar de recebê-los em momento algum de sua vida, desde que eles se arrependam das 

blasfêmias que cometeram. Feliz dia na companhia do Senhor Jesus e não esqueça o conselho de Davi 

em Salmos 1:1. 
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Vinte e Quatro de Abril 

O Decreto de Ciro 

 Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O SENHOR, DEUS dos céus, me deu 

todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa 

em Jerusalém. Esdras 1:2 

 Nada como a sensação de ter terminado de ler mais um dos sessenta e seis livros da Palavra de 

DEUS e poder logo no dia seguinte começar a ler o outro livro. Quem foi Esdras? O que ele fazia na 

vida? Quais seus sonhos? Quais seriam seus projetos de vida? Ele tinha família? É interessante começar 

a ler um livro novo, mas é bem melhor quando se conhece o autor, não é verdade? 

 A Palavra de DEUS não nos deixa na mão e nos diz em Esdras 7:6: Ele era escriba versado na 

Lei de Moisés, dada pelo SENHOR DEUS de Israel. Traduzindo para sua linguagem, ele era um 

escritor especializado no Velho Testamento. 

 Seu livro começa logo com o decreto de Ciro. Para que você consiga se situar, historicamente 

falando, depois de tudo o que o povo de Israel fez de nojento principalmente com relação a idolatria, 

DEUS simplesmente tirou Sua mão protetora sobre o Seu povo e o deixou livre para seguir seus 

próprios caminhos e o resultado de abandonar o SENHOR e seus caminhos para eles foi desastroso. 

 O todo poderoso exército babilônico comandado pelo famoso rei Nabucodonosor, invadiu 

Judá e Israel e os levou cativos para Babilônia que foi o primeiro dos quatro impérios mundiais que 

governaram a terra no passado. Babilônia comandava o mundo inteiro da época. Pode parecer pequeno, 

mas o domínio deles ia longe. Mas como tudo nesta vida tem início, meio e fim, chega uma hora que o 

rei Ciro dos medos e persas consegue subjugar a Babilônia e surge então o segundo império mundial. 

Ciro um dia também iria ser subjugado pelo império grego que por sua vez perderia o domínio mundial 

para o todo poderoso império romano. 

 DEUS tem seus planos e Ele conseguiu atingir o coração de Ciro para através de um decreto 

real conseguir tirar Seu povo de Babilônia. É importante que você adolescente saiba que DEUS tem 

planos até para os que não são seus ainda. Ciro não era israelita e mesmo assim DEUS, através de seu 

SANTO ESPÍRITO, o influenciou para libertar seu povo e ainda permitindo que eles reconstruíssem 

Jerusalém e o seu templo. 

 Além de libertar o povo do cativeiro, ele constrangeu seus cidadãos persas a ajudarem os 

israelitas com prata, ouro, bens e gado. Ele mesmo tirou os utensílios que antes já faziam parte do 

templo e que agora estavam em Babilônia e devolveu tudo a Sesbazar, rei de Judá. Mas o que essa 

história tem a ver com você em pleno século 21? DEUS tem seus meios, seus caminhos para concluir 

o que ELE começou. Você não precisa ficar preocupado com o futuro, pois DEUS está no comando. 

Quando for a hora derradeira, JESUS CRISTO vem para concluir a obra que Ele começou em mim e 

em você. No tempo de DEUS, Jesus retornará a essa terra para nos libertar do pecado. Amém. 
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Vinte e Cinco de Abril 

Voltando para Casa 

 São estes os filhos da providência que subiram do cativeiro, 

dentre os exilados que Nabucodonosor tinha levado para lá e 

voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade. 

Esdras 2:1 

 O capítulo dois de Esdras traz a lista de vários chefes de família que estavam presos e servindo 

como escravos em Babilônia e agora, graças ao rei Ciro, tinham a oportunidade de ouro de sua vida. 

 Poucas coisas nesta nossa curta vida têm tanto valor quanto voltar para a casa. Você lembra da 

história do filho pródigo? Qual o ápice da história? Foi a volta para casa. Voltar para casa é sempre um 

privilégio. Milhares e milhares de pessoas trabalham longe de seus queridos. A ponte aérea Rio-São 

Paulo é a mais congestionada do Brasil. São cariocas trabalhando em São Paulo e paulistas trabalhando 

no Rio. Isso é uma realidade na vida deles. Se você estiver um dia num desses voos e perguntar qual o 

pior dia da semana, todos, sem exceção, vão dizer que é a segunda-feira e o melhor dia com certeza será 

a sexta-feira. Segunda é dia de deixar os queridos em casa e sexta é dia de revê-los. Voltar para casa é 

bem melhor do que cartão de crédito. 

 A Palavra de DEUS em Esdras 2:64 nos diz que quarenta e duas mil, trezentas e sessenta 

pessoas, além de sete mil, trezentos e trinta e sete servos e duzentos cantores saíram de Babilônia e 

retornaram para suas casas em Judá e em Jerusalém. Foram ao todo quarenta e nove mil e oitocentos e 

noventa e sete pessoas que caminhavam felizes, saindo do cativeiro. 

 Prezado adolescente, consegue vislumbrar a cena? Quase cinquenta mil pessoas caminhando 

juntas, alegres, felizes, sem mais nada que os prendesse na terra de seus inimigos? Será que eles 

encontrariam sua casa? Haveria alguém os esperando com pelo menos um prato de comida? Onde 

seus filhos estudariam? Quantas dúvidas eles deveriam ter, não é verdade? Mas nada disso os aborrecia, 

porque eles estavam voltando para casa. 

 Como é bom voltar para casa. Milhares de adolescentes fugiram de casa. Não conseguiram 

aprender a arte de honrar e obedecer seus pais. Alguns fugiram porque seus pais não cumpriram seus 

papéis de pais e os trataram mal. Alguns adolescentes sejam meninos ou meninas sofrem abuso sexual 

de seus próprios pais. Consegue imaginar a cena? Nem é bom pensar não é verdade? Eles fugiram de 

casa e quem os adotou? Os traficantes que encontraram mão de obra barata e protegida pela lei. 

 O segundo capítulo de Esdras apesar de ser a leitura de inúmeros nomes de chefes de família, 

me fez lembrar do grande sonho de DEUS. Talvez o maior deles: DEUS quer seus filhos de volta ao 

lar. Isso inclui você e eu. Nós temos que voltar para a companhia da TRINDADE. O céu está nos 

aguardando. JESUS vai voltar para buscar os seus filhos: os que O amam, os que O aceitaram e que 

resolveram viver nos caminhos do SENHOR.  
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Vinte e Seis de Abril 

Um altar em seu lar 

 Levantou-se Jesua, filho de Jozadaque e seus irmãos sacerdotes 

e Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos e edificaram o altar do 

DEUS de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos como está 

escrito na Lei de Moisés, homem de DEUS. Esdras 3:2  

 Além de escritor, Esdras também era pastor ou sacerdote como chamavam na época e ele nos 

presenteia com a história do retorno dos israelitas de Babilônia para Judá e Jerusalém. No final do 

capítulo dois vimos que muitos que retornaram de Jerusalém foram até a Casa do SENHOR em 

Jerusalém e vendo a condição lamentável em que ela se encontrava deram ofertas para a reconstrução. 

 Antes, porém de começar a reconstruir o templo propriamente dito, era necessário que o altar 

onde eram oferecidos os holocaustos, ou seja, os cordeiros e as rolinhas como oferta pelos pecados 

fosse restaurado. Desta forma os levitas e sacerdotes poderiam voltar a ocupar o lugar que era deles na 

Casa do SENHOR. 

 Como você já sabe, o próprio DEUS instituiu no Éden o sacrifício do cordeiro para que Seu 

povo de todas as épocas nunca esquecesse do que ele simbolizava seu FILHO JESUS CRISTO que 

viria morrer em prol de toda a humanidade. JESUS CRISTO abriu mão da glória no céu para se tornar 

o cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo. 

 Cada israelita ao trazer sua oferta, fosse um cordeiro ou uma rolinha, confessava seus pecados 

nojentos ao Senhor e ao colocar sua mão sobre o cordeiro, simbolicamente seus pecados eram 

transferidos para o animal, que por sua vez representavam JESUS que um dia levaria nos ombros os 

pecados de toda a humanidade. 

 Era nesse altar que o pecador orava, chorava, pedia perdão e trazia sua oferta. Era no altar que 

ele via um inocente cordeiro morrer pelos seus pecados nojentos. Para nossa alegria em pleno ano de 

2016, não existe mais altar de sacrifício. Não existem mais cordeiros sendo mortos e muito menos 

rolinhas. Para nossa eterna alegria, JESUS CRISTO no início da era cristã, morreu como nosso 

intercessor junto ao PAI ETERNO e nunca mais houve necessidade de sacrifício de animais. Com seu 

precioso sangue, JESUS CRISTO comprou nossa salvação. Amém por isso. 

 Mas um altar precisa ser levantado em cada casa dos cristãos modernos. Esse é o altar da 

devoção pessoal. Neste cantinho escolhido por cada adolescente de DEUS, deve ser o seu lugar 

preferido para conversar com DEUS, louvar o seu nome através de cânticos e humildemente pedir 

perdão pelos seus pecados nojentos. Neste altar, você pode pedir ou agradecer as bênçãos celestes. 

Nesse altar você tem um encontro diário com o seu Salvador e Senhor. Desse altar você sai revigorado 

para enfrentar as lutas e as provações que com certeza virão. Louvado seja o SENHOR por todos os 

altares que existem na casa dos adolescentes. A grande pergunta é: Existe um altar no seu lar? Se não, 

o que falta para ter? Que você possa passar um tempo diário no altar da devoção pessoal com o seu 

DEUS. 
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Vinte e Sete de Abril 

Vamos Trabalhar! 

 Cantavam alegremente louvando e rendendo graças ao 

SENHOR com estas palavras: ELE é bom, porque a sua misericórdia 

dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, 

louvando ao SENHOR, por terem lançados os alicerces da sua casa. 

Esdras 3:11 

 Depois que o altar foi restaurado, depois que os sacrifícios forma feitos, depois que o povo 

voltou a encontrar-se com DEUS e confessar os seus pecados, depois que os sacerdotes voltaram a fazer 

o que o povo de DEUS esperava deles, os construtores lançaram os alicerces da Casa do SENHOR. 

 Você tem ideia do que os sacerdotes fizeram tão logo os construtores começaram a construção? 

Vou deixar que o escriba e sacerdote Esdras te conte como foi: Quando os edificadores lançaram os 

alicerces do templo do SENHOR, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas e os 

levitas, filhos de Asafe, com címbalos para louvarem o SENHHOR, segundo as determinações de Davi, 

rei de Israel.  

 Queridos adolescentes, imaginem a cena: Os construtores batendo os primeiros pregos, tirando 

terra, limpando o terreno, jogando foram as pedras que não serviriam para nada e de repente, os 

sacerdotes chegam muito bem vestidos, com seus instrumentos e invadem a obra para prestar um culto 

ao SENHOR, dedicando desta forma o trabalho dos construtores ao DEUS de Israel. Quando eles 

começaram a tocar, o povo aparece, começa a louvar com altas vozes, glorificando o nome sagrado do 

SENHOR. 

 No meio de tanta alegria, tanto louvor, tanta gratidão, os sacerdotes e os levitas mais idosos 

choram de saudade do templo de Salomão, mas outros destes mesmos sacerdotes choram de alegria e 

este mesmo capítulo de Esdras não poderia terminar de outra forma. Veja o relato: “De maneira que 

não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com 

grandes gritos, que suas vozes se ouviam de mui longe”. Esdras 3:13 

 Você adolescente moderno, conectado e integrado a tudo que rola nas redes sociais, ainda 

encontra prazer de ir à Casa do SENHOR? Você se emociona quando vê alguém aceitar o SENHOR 

JESUS através das sagradas águas batismais? Você ainda vai à Casa de DEUS pelo puro prazer da 

companhia do SENHOR ou seus amigos continuam sendo o motivo principal de sua ida a igreja? 

 DEUS sempre estará no seu templo te esperando. Seja a hora que você passar, seja o momento 

em que ninguém lá estará, você pode ter a certeza plena e absoluta que DEUS estará pronto para te 

ouvir, pois afinal de contas lá é a casa DELE. Não são os adolescentes que devem convidar o SENHOR 

para estar na Sua casa, pois lá é a casa DELE. Lembre-se sempre que é você que está indo para a casa 

de DEUS. Não precisa você convidá-lO para esta num lugar que sempre será DELE. Fala planos para 

sempre ir a Sua Casa.  
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Vinte e Oito de Abril 

Inimigos de DEUS 

 Agora, pois, dai ordem a fim de aqueles homens parem o 

trabalho e não se edifique aquela cidade a não ser com 

autorização minha. Esdras 4:21 

 Desde que o mundo é mundo, desde que um dia por um mistério inexplicável Lúcifer começou 

a questionar o SENHOR, nasceu no céu, e para nosso azar eles vieram parar na terra, uma categoria de 

indivíduos que podemos chamá-los de inimigos de DEUS. 

 Os inimigos de DEUS, quer as pessoas entendam dessa forma ou não, são liderados por Lúcifer 

ou Satanás. Sempre que os amigos de DEUS entram em ação para levar avante a obra do SENHOR 

nesta terra, Lúcifer rapidamente faz seu chamado e de alguma forma seus adoradores e seus súditos se 

mexem para impedir o avançamento da obra do SENHOR na terra. 

 Para mim os inimigos de DEUS nunca foram tão visíveis, tão presentes e agiram de forma tão 

cruel como quando JESUS esteve entre nós. Quando você lê relatos da vida de JESUS nos quatro 

evangelhos, você vai ficar pasmo de ver que as pessoas que mais O perseguiam eram os sacerdotes e 

líderes de igreja judaica. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os doutores da lei estavam sempre 

buscando motivos para perseguir e incriminar a JESUS. Não é engraçado que as pessoas que mais 

deveriam reverenciá-lO eram os que mais O perseguiam? Não é muito estranha essa atitude dos pastores 

do povo de DEUS na terra? O que será que eles tinham medo de perder? Seus dízimos? Suas ofertas? 

Sua sobrevivência? Seu status de líder de igreja? Qual seria a razão de tanta perseguição? 

 Os líderes judaicos não reconheceram em JESUS o real cordeiro de DEUS que tira o pecado 

do mundo e por não concordarem com a forma como JESUS implantou Seu reino no coração de seus 

súditos, eles O desprezaram, perseguiram e O mataram. Você adolescente consegue compreender que 

os pastores que deveriam ser os melhores amigos de JESUS, se tornaram seus piores inimigos? 

 Os inimigos de DEUS sempre vêm escondendo suas intenções e cabe a você adolescente 

sempre tomar cuidado com os conselhos, a filosofia, os modernismos, as ideias desses pecadores, pois 

mentir para eles não é nada e também são especializados na arte de enganar, fingir e disfarçar. De 

preferência fuja deles para você não correr o risco. 

 Veja como os inimigos de DEUS mentem: Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família 

e lhes disseram: Deixai-nos edificar conosco, porque como vós, buscaremos o vosso DEUS. E aí, daria 

para acreditar nos inimigos de DEUS ajudando a construir o tempo do SENHOR? Toda essa mentira 

foi crescendo, foram mentindo mais uma vez, até que eles conseguiram escrever uma carta ao rei 

Artaxerxes, que por sua vez parou a obra. Qual seria a reação de DEUS? E do povo? Um decreto 

humano para uma obra divina? Qual seria o lado vitorioso? Nessa batalha ganham os filhos de DEUS 

ou os inimigos? Vejamos amanhã como foi o desenrolar dessa história. 
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 
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___________ 

Primeira Semana 

Robinson H. Amorim 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 42 

 

Vinte e Nove de Abril 

Ageu e Zacarias 

 Ora os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos 

judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do DEUS de 

Israel, cujo Espírito estava com eles. Esdras 5:1 

 Qual seria a reação de DEUS a um decreto humano que do nada vem para parar a obra 

de Seu tabernáculo? O nosso grande e poderoso DEUS ficaria refém da vontade de alguns inimigos 

de Seu povo? Se o supremo governante terrestre da época já tinha dado a ordem para a 

reconstrução, o que queriam esse pequeno grupo de malfeitores?  

 Prezado adolescentes, DEUS tem várias formas de resolver seus próprios problemas não 

é verdade? Se o nosso DEUS resolve os problemas de sua vida ainda tão jovem, não irá resolver 

problemas maiores e menores? Para DEUS existem impossibilidades? DEUS mais do que 

qualquer pessoa neste mundo sabe resolver seus próprios problemas e às vezes nos pegamos 

tentando dar uma forcinha para o SENHOR. Este incidente na vida de Seu povo era algo que 

dependia inteiramente do SENHOR, pois aos homens só cabia cumprir o decreto e parar a obra. 

 Como disse, DEUS resolve seus problemas e para isso Ele envia dois de seus profetas para 

reafirmar a vontade de DEUS que a obra não iria parar. Ageu e Zacarias foram os homens de 

DEUS usados por ELE para trazer mensagens e verdades importantes para aquele momento que 

Seu povo estava vivendo. Tanto Ageu como Zacarias nos brindaram com seus livros e seus 

ensinamentos ajudou o povo de DEUS naquele momento e nos ajudam até hoje. 

 Veja o recado divino que veio do SENHOR através de Ageu. Abra sua Bíblia e confira 

Ageu um verso dois: “Assim diz o SENHOR dos EXÉRCITOS: Este povo diz: Não veio ainda o 

tempo em que a Casa do SENHOR dever ser edificada. Veio, pois a palavra do SENHOR por 

intermédio de Ageu dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas enquanto esta 

casa permanece em ruínas? Ora pois, assim diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS: Considerai o 

vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. 

Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece e o que receber salário, 

recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Considerai o vosso 

passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a Casa, dela me agradarei e serei glorificado diz 

o SENHOR”. 

 DEUS deu uma ordem clara: Edificai a Casa. DEUS havia dito que era para voltar a 

trabalhar na construção do templo, pois ELE já sabia o futuro e o futuro era favorável a DEUS e 

Seu povo. Se você adolescente estivesse vivendo esse momento, você obedeceria ao SENHOR ou 

se renderia a um decreto dos inimigos de DEUS? Entre um claro: Assim diz o SENHOR, sua 

atitude deverá ser de sempre se posicionar do lado de DEUS. 

 Que DEUS te abençoe ricamente em mais um dia. Vá na paz do SENHOR JESUS. 
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Trinta de Abril 

O Templo é Concluído 

 Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos 

exilados celebraram com regozijo a dedicação desta Casa de 

DEUS. Esdras 6:16 

 Tenho a absoluta certeza que se você adolescente de DEUS vivesse na época de Esdras e 

tivesse que escolher entre ouvir a voz de DEUS através de Ageu e Zacarias ou respeitar um decreto 

inventado para prejudicar os inimigos de DEUS, você escolheria ouvir a voz de seus profetas.  

 Esse é o posicionamento que DEUS espera de cada filho seu seja ele adolescente ou não, 

quando o assunto for autoridade humana versus autoridade divina. Se algum governante não 

importando o nível de autoridade que ele ocupe, quiser impor uma lei que afronte diretamente a 

Lei de DEUS, como seus filhos ficaremos do lado do SENHOR e deveremos nos preparar para 

as consequências. Milhões de cristãos foram mortos pela igreja dominante na idade média, 

simplesmente porque se mantiveram firmes em obedecer a DEUS ao invés de obedecer doutrinas 

e tradições de homens. 

 Os anciãos, os sacerdotes, os levitas e os construtores continuaram a obra do templo, 

obedecendo um direto assim diz o SENHOR. Os adversários se mobilizaram liderados por 

Tatenai, que era governador dos povos daquém do Eufrates, e resolveram dar sua cartada final 

apelando para o rei Dario. 

 A Palavra de DEUS nos diz em Esdras 6:1: Que o rei Dario deu ordem e uma busca se 

fez nos arquivos reais de Babilônia, onde se guardavam os documentos. Para alegria geral do povo 

de DEUS, o rei Dario achou o decreto de Ciro que autorizava a construção da Casa de DEUS em 

Jerusalém e o que é melhor, pois conforme verso quatro: “A despesa se faria da casa do rei”. 

 Dario dá um recado bem claro para os inimigos do rei: “Agora pois, Tatenai, governador 

daquém do Eufrates, Setar Borenai e seus companheiros, os afarsaquitas, que estais além do rio, 

retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra dessa Casa de DEUS, para que o governador 

dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de DEUS no seu lugar”. Esdras 6:6 e 7 

 É maravilhoso ver DEUS saindo vitorioso no meio de batalhas e decretos de homens. 

Nosso DEUS é muito MAIOR e o templo foi construído. Sobra para seus filhos a alegria de 

celebrar por uma semana a vitória do SENHOR. Eles comemoraram a Páscoa por sete dias, 

celebraram, louvaram e exaltaram o nome do SENHOR.  

A história da construção do templo escrita por Esdras serve para mostrar a você 

adolescente que não importa o quanto os inimigos de DEUS queiram se intrometer, o SENHOR 

sempre concluirá a sua obra nesta terra. Vale a pena se posicionar do lado certo e o lado certo 

sempre será o lado de DEUS. Não mude de lado. Permaneça com DEUS. 
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