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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 um dos 

montes mais incríveis 

em que Jesus já esteve. 

 

O monte das  

Bem Aventuranças 

 

Clique na Bíblia 

ao lado  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

Canção  da Vida/Toque Minhas Mãos 
louvor 

  
Monte Fuji 

O Monte Fuji (em japonês 富士山 Fuji-san) é a 
mais alta montanha da ilha de Honshu e de todo o 
arquipélago japonês. É um vulcão ativo, porém de 
baixo risco de erupção. O monte Fuji localiza-se a oeste 
de Tóquio (de onde pode ser visto num dia limpo) 
próximo da costa do oceano Pacífico da ilha de Honshu, 
na fronteira entre as províncias de Shizuoka e de 
Yamanashi. 

Existem três pequenas cidades que envolvem o 
Monte Fuji, Gotemba a leste, Fuji-Yoshida a norte e 
Fujinomiya a sudoeste. O monte Fuji é um dos símbolos 
mais conhecidos do Japão, sendo frequentemente 
retratado em obras de arte e fotografias e recebendo 
muitas visitas de alpinistas turistas. 

Esta Bíblia! 

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.youtube.com/watch?v=OzB8QZvv21k
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://goo.gl/maps/7wJzCRPQGGD2
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/mt/5
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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 

Agosto 2016 

O Monte do Sermão 

 Vendo JESUS as multidões, subiu ao monte. Mateus 5:1 

 Se você adolescente de DEUS abrir a sua Bíblia em Mateus 5, verá que este é um dos capítulos 

dedicados ao sermão do monte e JESUS escolheu esse monte sem nome para trazer ao mundo a base 

de seus ensinamentos e primeiramente ao Seu povo de Israel. 

 Cada um dos quarenta e oito versículos de Mateus 5, acrescido de trinta e quatro versículos de 

Mateus 6 e fechando os vinte e nove versículos de Mateus 7, são verdadeiras aulas de ética, princípios, 

valores que JESUS queria implantar no coração de seus seguidores. Se você somar os três capítulos 

eles totalizam cento e onze versículos de mensagens poderosas e que transformam vidas até hoje. 

 Era muito comum no tempo de JESUS existir diversos judeus muito estudiosos da Palavra de 

DEUS se destacarem além dos cidadãos normais e por conta desse empenho em estudar as escrituras 

eles eram chamados de mestres. Como não existe professor sem aluno, também não existia mestre sem 

discípulo. Logo no início de seu ministério, você irá encontrar JESUS escolhendo seus discípulos, pois 

desta forma Seu ministério seria conhecido de forma mais ampla e visível. 

 As crianças judaicas aprendiam e decoravam os cinco livros do pentateuco, ou seja, Gênesis, 

Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e quando eles faziam doze anos eles sabiam tudo de cor. 

Nosso Mestre JESUS já circulava no meio dos mestres e doutores da Lei. O médico Lucas te conta 

como foi que o pré-adolescente JESUS se comportou no meio dos teólogos e sacerdotes. Veja o que 

Lucas nos escreve em suas mensagens: “Três dias depois O acharam no templo assentado no meio dos 

doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que O ouviam, muito se admiravam de sua 

inteligência e das suas respostas”. JESUS já era conhecido pelo contato diário com a Palavra de DEUS 

desde pequeno. Fico pensando que sociedade diferente da nossa nós teríamos se todas as crianças e 

adolescentes buscassem sabedoria diariamente na Palavra de DEUS. Nosso mundo seria outro e eu 

não tenho a menor dúvida disso. 

 JESUS subiu naquele monte e ensinou verdades incríveis que mudaram e mudam até hoje a 

vida de milhões de pessoas. O povo de Israel estava sob o jugo romano e eles esperavam que o primeiro 

discurso de CRISTO fosse um inflamado discurso político, quem sabe inflamando o povo a enfrentar 

os dos poderosos do sistema que eram Cesar e Herodes. Mas JESUS CRISTO surpreende as 

multidões falando do maior anseio do coração humano que é a felicidade. As bem-aventuranças são os 

motivos escolhidos por JESUS e te trazem o segredo da felicidade. 

 Se você adolescente quer saber os caminhos da felicidade, da honestidade, da integridade, da 

sabedoria, da bondade, do amor, da intimidade com a TRINDADE e de tantas outras bênçãos, eu te 

convido a ler os cento e onze versículos que tem transformados vidas falidas em vidas vitoriosas.  

 Nos caminhos do SENHOR tinha um monte. Tinha um monte nos caminhos do SENHOR. 

Amém por isso. Louvado e engrandecido seja o nome do SENHOR.  

  

 Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Agosto 

Adolescentes Sábios 

 O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria. Revelam 

prudência todos os que a praticam. O seu louvor permanece para 

sempre. Salmo 111:10 

 Muitos adolescentes de DEUS com certeza ouviram falar que o temor do SENHOR é 

o princípio da sabedoria, mas nunca sabiam de onde os pregadores tiraram essa passagem. Está 

ai pra você nunca mais esquecer. Pode pegar sua caneta vermelha e deixar marcado na sua 

Bíblia. 

 A essência do Salmo 111 são as obras magníficas de DEUS, mas se você quer ser 

conhecido como um adolescente inteligente, e melhor, mais que inteligente - um adolescente 

sábio, o salmista começa o salmo com uma dica para toda a sua vida: Veja o verso 1:” Aleluia! 

De todo o coração rendei graças ao SENHOR na companhia dos justos e na assembleia”. Em 

que lugar se reúne os adolescentes sábios? Onde se concentram estes adolescentes? Nas igrejas 

de DEUS. Quantos adolescentes de DEUS que transitam pelas diversas igrejas não serão uma 

bênção para sua família, para sua igreja e para sociedade. Que diferença incrível para sua vida 

faz o temor do SENHOR, o conhecimento de DEUS e a companhia de outros adolescentes e 

irmãos em CRISTO na sua vida! 

 Veja no verso cinco como DEUS cuida com carinho dos seus filhos que O temem e 

O colocam como O primeiro em sua vida. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre 

da sua aliança.  Enquanto as pessoas e famílias que não conhecem a DEUS tem uma luta 

desesperada para conseguir o pão e, muitos acumulam dinheiro com medo do futuro, você 

adolescente que teme ao SENHOR apenas faça a sua parte e aguarde o sustendo do SENHOR. 

Confiar, acreditar, louvar e entregar diariamente sua vida nas mãos do SENHOR, será um 

testemunho perante o mundo e mostrará a eles de que lado você pertence. 

 O mundo ficará perplexo quando ver que diferença DEUS faz na sua vida. Enquanto 

os adolescentes que não conhecem a DEUS tem um caminho largo, fácil e perigoso pela frente, 

você que escolheu andar nos caminhos do SENHOR, que escolheu andar no caminho estreito 

, que escolheu passar sua adolescência na companhia dos seus pais e amigos de sua igreja, já 

está fazendo a diferença.  

 Alguém que não conhece o SENHOR irá te perguntar por que você é tão diferente 

dos outros adolescentes que circulam na terra e você então terá o privilégio de abrir a sua Bíblia 

e mostrar o nosso verso de hoje.  Irá poder falar como a companhia de DEUS PAI, DEUS 

ESPÍRITO SANTO e JESUS CRISTO mudam diariamente a sua vida e te ajuda a ser um 

adolescente sábio.  

 Sua vida, sua forma de agir, sua forma de pensar, seu louvor, sua adoração, seu boletim, 

seu sucesso nas coisas desta terra dependem da sabedoria que vem dos altos céus. Que você 

adolescente de DEUS seja uma testemunha fiel do que o poder de DEUS consegue fazer na 

sua vida . 
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Dois de Agosto 

Um Futuro Brilhante 

 Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao SENHOR 

e se compraz nos seus mandamentos. Salmo 112:1 

 Eu estava participando de mais um congresso de adolescentes da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Logo depois do almoço, para evitar 

que os adolescentes durmam enquanto eu falo, criei um quadro chamado quebra gelo e 

nestes momentos fazemos dinâmicas com balões, balas, bate-papo, Power points e muitas 

risadas. No fundo é um momento de descontração ao longo de um dia inteiro de adoração. 

 No meio desta programação bem tensa e participativa, chamei quatro adolescentes, 

sendo duas meninas e dois garotos, todos na faixa dos 13 aos 16 anos. A atividade era bem 

simples; eu queria saber como eles se imaginariam daqui a 15 anos? Seria uma viagem para 

um futuro e eles me diriam como eles estariam neste futuro. Dei longos dois minutos para 

eles pensarem e as respostas vieram bem ao estilo adolescente.  Uma menina de treze anos 

falou que ela gostaria de estar magra. O menino de quatorze disse que gostaria de estar 

rico. O menino de quinze disse que gostaria de estar formado e casado e a melhor resposta 

estaria por sair da boca da menina de dezesseis anos. Ela simplesmente surpreendeu os 

setecentos adolescentes que foram ao evento , dizendo que ela gostaria de estar salva em 

nome do SENHOR JESUS. Tão logo a resposta dela chegou aos ouvidos dos congressistas 

eles ficaram em pé e a aplaudiram. A adolescente mais velha deu a resposta mais sábia. 

 O salmo cento e doze traz lindas promessas para todos os adolescentes de DEUS 

que sonham com um futuro brilhante para sua vida nesta terra. Vamos ler de novo o nosso 

verso de hoje, pois ele é apenas o início das promessas. Vamos curtir as bênçãos que virão 

dos versos seguintes: “A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração 

dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. 

Ao justo nasce luz nas trevas, Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem, que 

se compadece e empresta, Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado e 

será tido em um memorial eterno. Não se atemoriza das más notícias, o seu coração é 

firme, confiante no SENHOR”. Salmos 112:2-7. 

 E quando você pensa que as bênçãos de DEUS acabaram, vem o verso nove: 

“Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e seu poder se exaltará na 

gloria”.   

Se daqui há 15anos o SENHOR ainda não tiver voltado para te dar a coroa da 

glória e uma moradia na Nova Jerusalém, você não gostaria que as bênçãos do Salmo 112 

se cumprissem na sua vida? Se a sua resposta for sim, dobre os seus joelhos e ore ao 

SENHOR pedindo isso a ELE. ELE virá cumprir o que prometeu. Nosso DEUS é fiel.  

Saia para o seu dia hoje agradecendo a DEUS pelas bênçãos do Salmo 112. 
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Três de Agosto 

Louvai o nome do SENHOR 

 Aleluia, louvai, servos do SENHOR, louvai o nome do 

SENHOR. Salmos 113:1 

 Se existe algo que a grande maioria dos adolescentes de DEUS gosta de fazer é louvar. 

Pense apenas por um momento quantas igrejas cristãs existem espalhadas na face da terra. 

Agora calcule mais ou menos quantos adolescentes transitam por ela pelo menos uma vez por 

semana, no sábado, no domingo, nas quartas e quintas feiras. Para fechar o seu raciocínio, 

pense quantos duetos, trios, conjuntos, quartetos e corais existem no mundo cristão e você 

adolescente verá que o louvor realmente faz parte da vida dos adolescentes de DEUS. 

 Nosso verso de hoje te estimula a louvar o nome do SENHOR. Somente o nosso 

DEUS é o único digno de louvor e adoração. O inimigo de DEUS também ama ser adorado 

e quando os adolescentes de DEUS, que amam a DEUS, que O louvam, que O respeitam, 

que O colocam em primeiro lugar em sua vida cedem às pressões dos amigos e começam a 

ouvir e cantar o lixo musical que existe no mundo, o nome do SENHOR começa a ser 

rebaixado e o nome do inimigo a ser exaltado. 

  Inúmeros adolescentes de DEUS louvam ao SENHOR apenas enquanto estão em 

seus conjuntos, corais e bandas, mas tão logo eles se afastam desse ambiente santo, seu coração, 

ainda não totalmente convertido ao SENHOR JESUS, anela cantar e ouvir as músicas que vem 

do inferno. Não são poucos os adolescentes de DEUS que decoram músicas das trevas 

cantadas em inglês sem que eles sequer saibam o que significa o que estão cantando, aquelas 

letras profanas exaltam o nome do inimigo e os adolescentes acabam virando seus adoradores 

nem que seja por uns instantes. 

 Em contrate claro com as músicas e o louvor ao inimigo, o salmista te aconselha a 

louvar o nome do SENHOR. Veja que lindos estes versos: “Bendito seja o nome do 

SENHOR, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do 

SENHOR. Excelso é o SENHOR acima de todas as nações e a sua glória, acima dos céus. 

Quem há semelhante ao SENHOR nosso DEUS, cujo trono está nas alturas, que se inclina 

para ver o que se passa no céu e sobre a terra”? 

 Eu consigo entender perfeitamente que um adolescente que nunca ouviu falar de 

DEUS, que não O conhece, glorifique e exalte o inimigo de DEUS quando canta suas músicas. 

Agora o que decididamente é inconcebível, incompreensível e inimaginável é ver os 

adolescentes de DEUS debocharem do SENHOR enquanto sua voz e seus ouvidos exaltam o 

nome do inimigo. 

 Que tal fazer um pacto com DEUS, ajoelhando-se agora e pedindo perdão ao 

SENHOR por todas as vezes que mesmo sem querer você louvou o inimigo? Que tal pegar 

seu celular e deletar de sua vida as músicas que não pertencem ao SENHOR? Renove seus 

votos com DEUS e louve sempre o nome do SENHOR.  
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Quatro de Agosto 

As Maravilhas do Êxodo 

 Estremece a terra na presença do SENHOR, na presença do 

DEUS de Jacó. Salmo 114:7 

 A Palavra de DEUS devia funcionar como bússola para todo adolescente cristão. Suas 

histórias reais e nada imaginárias nos ensinam lições, nos mostram o caminho que devemos 

seguir, nos apontam para JESUS CRISTO, o autor e consumador de nossa fé. Os adolescentes 

de DEUS não precisam experimentar o caminho largo desse mundo que os leva a prática 

declarada de pecados nojentos. A vida nos caminhos do SENHOR é muito melhor e quem 

segue nesse caminho será um vitorioso. 

 Tenho certeza absoluta que a grande maioria dos adolescentes do SENHOR JESUS 

já ouviu falar do êxodo. Este livro conta histórias incríveis vividas pelos filhos de Israel quando 

saíram do Egito rumo à terra prometida. Com certeza você lembra que os filhos de Jacó viviam 

de forma nada agradável na casa de seu pai, pois seu pai mostrava sua preferência por José , 

que era o filho de sua velhice com a mulher de sua vida. .Quão infeliz esta atitude de Jacó de 

mostrar preferência por um filho em detrimentos de outros tantos. Se os pais aprendessem 

com essa história da Bíblia quantos lares não seriam melhores! Aqui fica um importante 

aprendizado tanto para os pais quanto para os filhos. Mostrar preferência por um filho em 

detrimento de outros irá transformar seu lar num ambiente hostil e isso será uma tragédia para 

sua família. Por outro lado ser o filho querido irá gerar ódio no coração de todos os irmãos. 

 Para se livrarem de seu irmão protegido, seus irmãos resolvem vendê-lo para 

mercadores de escravos que por sua vez o negociam com um alto oficial de Faraó. Depois de 

passar por algumas provas de fogo que inclusive o levaram a cadeia, o SENHOR o abençoa 

com o dom da interpretação de sonhos e ao interpretar os sonhos estranhos de Faraó, este rei 

o honra com o cargo de governador geral do Egito, o primeiro nome abaixo do próprio Faraó 

na hierarquia do império egípcio. De escravo á encarcerado e de encarcerado a governado, 

foram necessários treze anos de muitas provas, mas o SENHOR honrou seu filho José. 

 De acordo com os planos do SENHOR, seus irmãos chegam ao Egito atrás de comida. 

José se dá a conhecer aos seus irmãos e toda a família de Israel muda para o Egito. DEUS os 

abençoa de uma forma tão grandiosa que eles se tornaram muito fortes e poderosos. Então se 

levanta um novo Faraó que não conhecia o SENHOR e os faz de escravos. Seu clamor sobe 

aos céus e DEUS suscita dois anciãos para serem os libertadores de Seu povo e cabe a Moisés 

e Arão o papel de embaixadores do SENHOR dos Exércitos para retirar seus filhos da terra 

do inimigo. 

 A história do Êxodo é a história da fuga do povo de DEUS da terra do inimigo para 

chegar a terra do SENHOR. Não seria essa também a sua e a minha história? Estamos todos 

nos preparando para ir para o lar do SENHOR. Não perca a chance que DEUS te dá hoje de 

andar nos caminhos do SENHOR e ir para o céu. 
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     Cinco de Agosto 

    Várias Verdades Num Só Salmo 

 No céu está o nosso DEUS e tudo faz como LHE agrada. 

Salmos 115:3 

 O título desse salmo é “Honras somente a DEUS” e esse deve ser um dos principais 

motivos de seu louvor, sua adoração e seu viver nesta terra. Os seres humanos, principalmente os 

vazios, gostam muito de ser bajulados e honrados. Não são poucas as pessoas que estudam, se 

formam, chegam a altos cargos em empresas públicas e privadas e em sua grande maioria essa 

classe de pessoas, se utiliza do seu cargo para humilhar o seu próximo, principalmente funcionários 

que não estudaram tanto quanto eles e esses seres vazios têm uma necessidade tremenda de 

demonstrar poder. 

 No afã de serem bajulados, eles anseiam por honra e o salmista nos diz que as verdadeiras 

honras são devidas somente ao SENHOR. O máximo que devemos aos vazios e poderosos seres 

humanos é o respeito, mas a honra, o louvor e a verdadeira adoração são devidos exclusivamente 

ao SENHOR. 

 Essa é a primeira verdade que consegui extrair do salmo 115, mas quando continuei a 

leitura descobri outras tão importantes quanto essas. O salmista descreve de forma clara o que vem 

a ser idolatria. A idolatria é um dos pecados mais nojentos que os homens podem cometer, pois o 

idólatra tira o foco de sua adoração ao DEUS invisível e o direciona a ídolos e imagens visíveis. No 

fundo a idólatra troca DEUS por imagens e ídolos de pau e pedra. Ele exclui o SENHOR do cento 

de sua adoração. Para o idólatra, DEUS pode ser substituído facilmente e até sua fé é questionável, 

pois se ele precisa ver para crer, então sua fé não vale nada. 

 Vamos ler com calma o que o salmista nos diz sobre idolatria: Prata e ouro são os ídolos 

deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não 

ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes 

sai da garganta. Tornam-se semelhantes a ele os que os fazem e quantos neles cofiam. Essa foi a 

segunda verdade que encontrei e as claras palavras do salmista falam por si. Você adolescente de 

DEUS não precisa e não deve direcionar sua adoração à imagens de escultura e ídolos de pau e 

pedra. 

 A terceira grande verdade desse salmo está no verso nove e mostra a confiança que ele e 

seu povo tinham no SENHOR: “Israel confia no SENHOR, ELE é o seu amparo e o seu escudo. 

A casa de Arão confia no SENHOR, ELE é o seu aparo e escudo. Confiam no SENHOR, aos que 

temem ao SENHOR, ELE é o seu amparo e escudo”. Salmo 119:9-11. Para você que é adolescente 

e se sente um pequeno seguidor deste DEUS maravilhoso, sua bênção está no verso treze: ELE 

abençoa os que temem ao SENHOR, tanto pequenos quanto grandes. A última verdade está no 

verso 17: Os mortos não louvam ao SENHOR, nem os que descem a região do silêncio. As palavras 

do salmista são claras demais e não precisam de nenhum comentário. Quatro verdades fantásticas 

e mais um aprendizado para sua vida. Louvado seja o nome do SENHOR. 
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Seis de Agosto 

Salmo de Ação de Graças 

 Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? 

Salmo 116:12 

 Se você fosse um adolescente norte americano e ainda morassem em sua terra natal, 

com certeza você lembraria que toda penúltima quinta feira de novembro, o país 

comemora o dia de ações de graça. Vivemos num mundo tenso, nervoso, tecnológico, 

competitivo, com as empresas e os empresários fazendo de tudo para sobreviver e isso 

inclui também concorrer de forma desleal e desonesta. No meio de tanta discórdia, de 

brigas judiciais, de passeatas de protestos, manifestações contra governantes, briga em 

presídios, mesmo assim os cidadãos norte-americanos param um dia por ano para 

agradecer. Não tenho ideia se as famílias abastadas ajudam as mais pobres a também 

fazerem seus junta panelas, mas é bem claro o sentimento de gratidão desse povo. 

 O Salmo 116 é conhecido como um salmo de ação de graças e ele começa com 

uma declaração sobre um dos motivos pelos quais o salmista amava ao SENHOR: “Amo 

ao SENHOR porque ELE ouve a minha voz e as minhas suplicas”. Salmo 116:1. Fiquei 

pensando qual um dos motivos que me leva a ajoelhar e agradecer a DEUS. Pensei também 

o que leva um adolescente de DEUS como você a agradecer. 

 Existem inúmeros motivos para amarmos o nosso SENHOR e SALVADOR, mas 

sou obrigado a concordar com o salmista que ter um DEUS que ouve a minha oração é 

um mega motivo de gratidão. Veja o que o salmista nos diz no verso dois: “Porque inclinou 

para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver”. Ser ouvido pelo PAI ETERNO, 

ter a certeza de que o Criador do Universo te ouve realmente é um motivo de gratidão.  

 O verso sete te sugere outro motivo de gratidão: “Volta minha alma ao teu sossego, 

pois o SENHOR tem sido generoso para contigo”. Não faço a menor ideia de como é a 

sua vida, mas creio firmemente que os adolescentes que colocam DEUS em primeiro lugar 

também podem afirmar que o seu DEUS tem sido generoso para com eles.  

 Que resposta você daria se alguém lhe perguntasse o que o nosso verso de hoje te 

perguntou? O salmista respondeu nos versos doze e treze: “Tomarei o cálice da salvação e 

invocarei o nome do SENHOR. Cumprirei os meus votos ao SENHOR na presença de 

todo o seu povo”. Conseguiu entender a resposta do salmista? Ele agradeceria o privilégio 

de ser salvo para sempre e cumpriria o que havia prometido a ELE, que seria fiel e andaria 

nos caminhos do SENHOR. Três motivos excelentes para demonstrar gratidão. 

 Quais seriam os seus motivos para tirar um dia inteiro da sua vida para agradecer 

ao SENHOR? Já parou para pensar que você pode ter o seu dia anual de gratidão e 

realmente encontrar motivos para louvar e engrandecer o nome de seu DEUS num dia 

especial por ano? Ou que tal se manter grato diariamente ao seu eterno e bom DEUS? A 

gratidão diária é como um presente que diariamente você dá ao seu SENHOR.  
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Sete de Agosto 

O Menor Salmo da Bíblia 

 Louvai ao SENHOR vós todos os gentios, louvai-o todos os 

povos. Salmos 117:1 

 Quando chegamos a idade da adolescência um mundo novo se abre diariamente diante 

dos nossos olhos. Há algum tempo atrás você precisaria ter um computador em casa, no colégio, 

cursinho ou faculdade para ter acesso à internet. Hoje tudo isso cabe dentro de um celular e o 

mundo está onde o seu celular está. 

 Na sua idade é muito comum você querer saber de tudo um pouco e a curiosidade pode 

te levar pelos caminhos tenebrosos do pecado. Uma página obscura, um bate papo inocente pode 

te levar a lugares de onde você nunca poderá retornar. É preciso estar bem disposto a ouvir o que 

seus pais, seus bons professores e seus confiáveis líderes espirituais tem a lhe dizer sobre as 

curiosidades da vida, antes que elas te enredem por um caminho sem volta. 

 Por mera curiosidade até os adolescentes de DEUS acabam aceitando apenas um copo de 

cerveja, provando seu primeiro cigarro e tendo sua primeira relação sexual e tudo isso por mera 

curiosidades. Como a carne é fraca, a busca por mais prazer vai te empurrar para repetir tudo de 

novo, talvez em doses mais fortes ou com produtos diferentes e pessoas diferentes. Quanto menos 

você espera, sua vida ainda adolescente virou um lixo. Muito cuidado, portanto, com o que a 

internet tem para satisfazer as suas curiosidades.  

 Abri esse parêntesis sobre as curiosidades encontradas neste mundo para lhe informar, por 

mera curiosidade, que o salmo 117 é o menor salmo da Palavra de DEUS -  só tem dois versos. O 

primeiro você acabou de ler no inicio dessa meditação e o segundo nos diz: “Porque mui grande é 

a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do SENHOR subsiste para sempre. Aleluia”. 

 A segunda curiosidade é que tão perto do menor salmo está o maior salmo da Bíblia com 

apenas cento e setenta e seis versos. Que não já ouviu falar do enorme salmo 119 não é verdade?  

 A terceira curiosidade é que existem 1188 versos antes da passagem central da Bíblia e que 

também existem 1188 versos depois da passagem central da Bíblia. Você sabe qual o verso central 

da Bíblia? Sabia que está no livro de salmos o centro da Palavra de DEUS? Que mensagem DEUS 

separou para você na exata metade de Sua Palavra? Nosso verso de hoje nos diz que todos os povos 

devem louvar ao SENHOR. Quando será esse dia tão esperado em que todos os povos irão louvar 

o nome do SENHOR? Nosso SENHOR e SALVADOR JESUS CRISTO prometeu voltar a esta 

terra para buscar seus filhos fieis e nos levar para morar para sempre na Nova Jerusalém e lá a 

multidão de salvos de todas as épocas vão poder cumprir o desejo do salmista. Não troque por 

nada deste mundo a sua preciosa salvação. Um dia você estará de pé na presença do Cordeiro de 

DEUS e também O louvará por toda a eternidade. 
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Oito de Agosto 

O Centro da Bíblia 

 Melhor é buscar o refugio do SENHOR do que confiar no 

homem. Salmo 118:8 

 Não é simplesmente fantástico que o verso central da Bíblia é o Salmo 118:8, exatamente 

o número de versos que existem antes dele e depois dele. 

 Uma das lições que nossos pais nos passaram o longo de nossa vida desde que somos bebes 

é que sempre podemos confiar neles. Bons pais vão fazer de tudo para que seus filhos confiem 

neles. Você adolescente de DEUS deve ter pais fantásticos e eles sempre devem ter se empenhado 

ao máximo por você. Desde te buscar na maternidade, seu primeiro banho, sua primeira noite se 

sono, suas primeiras refeições, seu berço novo e quentinho, suas roupas sempre limpas, seus 

lençóis sempre cheirosos, tudo foi planejado com muito carinho para receber o príncipe e a 

princesa da vida de seus pais. 

 É muito difícil chegar aos incríveis anos da adolescência sem o apoio, o amor incondicional 

de seus pais e a confiança que eles depositam em você. Bons pais são uma fonte permanente de 

confiança. Quando você olha para eles, você fica radiante e diz de si para si: Neste homem e nesta 

mulher maravilhosa eu posso confiar. Quando os pais não fazem seu papel e geralmente crimes 

acontecem envolvendo adolescentes, você pode ter quase uma absoluta certeza de que a tragédia 

ou o crime ocorreu por desentendimento entre pais e filhos que não confiavam mais um no outro. 

 As crianças crescem, viram adolescentes e você vai precisar se incorporar aos amigos no 

rol de pessoas com quem vai aprender a se relacionar. Mais uma vez você precisará de sabedoria 

divina para escolher os bons amigos e não é nada fácil fazer essa seleção. Ficar com os bons e se 

afastar dos maus. Isso vai acontecer normalmente através de suas escolhas. Seria muito louvável 

que seus melhores amigos fossem fieis ao SENHOR como você e mesmo assim você verá que 

alguns deles te decepcionarão e verás na prática que confiar em pessoas falhas e pecadores não é 

uma tarefa nada fácil. 

 À medida que você cresce surge a maior prova de confiança na vida do adolescente: a 

escolha do namorado (a) que pode um dia virar noivo (a) e mais no futuro esposo ou esposa. 

Comece a orar desde já para que DEUS coloque nos seu caminho um namorado ou namorada 

que também ande nos caminhos do SENHOR. Quem sabe esta pessoa pela qual você estará 

orando também estará orando para te encontrar e desta forma será fantástico confiar na pessoa que 

DEUS escolheu para sua vida. 

 Como pecadores que somos muitas vezes nos decepcionamos com nossos pais, talvez 

alguns de vocês nem confiem mais neles por causa de suas atitudes, talvez você já tenha se 

decepcionado com as diversas pessoas que você convive, por isso é bom você se acostumar com a 

maravilhosa mensagem do centro da Bíblia e aprender a buscar refugio e confiança no SENHOR. 

ELE com certeza nunca irá te decepcionar. ELE é fiel, ELE te salvou e ELE voltará para te buscar. 

Melhor é buscar refúgio no SENHOR! 
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Nove de Agosto 

A Força dos Adolescentes 

 O SENHOR é a minha força e o meu cântico, porque ELE 

me salvou. Salmo 118:4 

 Nada como começar cada novo dia com DEUS. Levantar bem cedo como nosso líder 

Jesus fazia, ficar um bom tempo com o PAI ETERNO, louvar e engrandecer o seu nome através 

de músicas celestes, dobrar os joelhos e clamar pelas Suas bênçãos. Isso traz forças espirituais para 

todos os adolescentes enfrentarem seu dia com muito mais fé e esperança. 

 Que verso incrível achei hoje na maravilhosa Palavra de DEUS! O SENHOR é a força dos 

adolescentes e este é também o principal motivo de nosso louvor e adoração, pois ELE nos salvou. 

Quando vemos tantas pessoas perdidas nesta terra, quando olhamos ao nosso redor e vemos tantos 

adolescentes vivendo intensamente o dia de hoje, pois a palavra esperança não existe em seus 

vocabulários e quando lemos o verso de hoje ficamos felizes porque em algum dia em nossa vida 

JESUS nos achou e hoje ELE é a nossa força e o nosso cântico. 

 A força bruta tem muito a ver com os adolescentes que amam mais o mundo do que o seu 

DEUS. No mundo das drogas os adolescentes mais novos começam sua carreira como olheiros da 

polícia, depois entregam pequenas porções de droga e à medida que o tempo passa e seus 

superiores começam a confiar neles, recebem armas que lhes darão a sensação de força e 

principalmente de poder. Com armas na mão, adolescentes da sua idade começam a cometer 

crimes, assaltam pessoas, roubam comerciantes, estupram menores, roubam carros e deixam 

inúmeros rastros de violência. 

 Quando adolescentes são pegos em flagrante prática criminal são levados para centros de 

recuperação e lá, para sobreviver, muitos deles se filiam a gangues que lhes oferecem proteção em 

troca de favores, inclusive os sexuais. Mais cedo ou mais tarde esses adolescentes outrora poderosos 

com armas na mão, perdem sua vida ainda na adolescência com um tiro na cabeça ou são degolados 

em rebeliões nos presídios. Quantos adolescentes entram nesse meio sem saber que sua vida nunca 

passará dos dezessete anos. Essa é a realidade dos que irão deter a força e o poder por muito pouco 

tempo. 

 A força dos homens geralmente está associada a dinheiro e armas. Um dos exércitos mais 

fortes e mais equipados do mundo é a da nação israelita e a maior indústria bélica do planeta é a 

americana. O povo cristão que saiu da Europa pelo anseio de liberdade para adorar a DEUS e 

criar seus filhos nos caminhos do SENHOR, se perdeu ao longo de anos de história e hoje é a 

nação que mais fomenta guerras na terra, pois a indústria bélica não pode parar de produzir. Pode 

observar que sempre que surge uma guerra em qualquer lugar do planeta o presidente dos Estados 

Unidos dá uma entrevista. Ao olharmos como adolescentes sem DEUS se relacionam com a força 

e ver como DEUS tem sido a força de seus adolescentes, me alegro ao ler nosso verso de hoje. 
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Dez de Agosto 

Pedra Rejeitada 

 A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a 

principal pedra, angular. Salmo 118:22 

 Acabei de orar por você adolescente que está lendo mais uma meditação. Acabei 

de pedir ao meu bom DEUS que você tenha uma vida abençoada, que consiga amar e 

abrir a Palavra de DEUS diariamente, que escolha reservar um tempo para ter intimidade 

com o seu PAI do céu, que JESUS CRISTO possa ser seu eterno e amável Salvador e que 

o ESPÍRITO SANTO DE DEUS seja seu eterno companheiro nessa caminhada diária 

rumo a Nova Jerusalém. 

 Nosso verso de hoje fala de uma pedra rejeitada. Uma pedra que estava junto com 

outras pedras e que deveria ter sido utilizada em alguma construção, mas ao longo daquela 

obra ela foi deixada de lado, foi rejeitada e acabou não sendo utilizada na construção.  

 Pedra rejeitada, crianças, adolescentes, adultos e idosos rejeitados. Estou 

escrevendo essa meditação no dia dez de setembro de 2015 e a notícia que mais encontra 

espaço na mídia é a fuga em massa dos sírios que vivem a pior guerra civil de sua história 

e para não morrerem como indigentes ou feridos de guerra, famílias inteiras estão saindo 

do país apenas com a roupa do corpo. Por amor ao poder governo e oposição brigam e 

milhares de famílias tiveram que abrir mão de sua vida, de sua tranquilidade para atender 

os caprichos de políticos e fanáticos radicais. 

 A tão poderosa e rica Europa não estava preparada para receber milhares de 

imigrantes que não terão casa, comida, plano de saúde, banho, água sequer para escovar 

os próprios dentes. Pasta de dente, escova e fio dental serão artigos de luxo para a grande 

maioria até que almas caridosas de todo o mundo os resolva ajudar. Milhares de pessoas 

que tinha vida decente, emprego, renda, salário, comida, bebida e todos os confortos que 

seu trabalho que ofertava, da noite para o dia tiveram que deixa tudo e viver na triste 

condição de refugiado de guerra. Nesta semana, o mundo viu um cinegrafista húngaro 

chutar um refugiando sírio na tentativa de impedi-lo de invadir o seu país. Este cinegrafista 

deixou bem claro que a Hungria não os queria por lá. 

 Vivemos num mundo que um dia foi entregue a Satanás. Com a entrada do maldito 

pecado em nosso mundo e certo de que seria um grande perdedor, sua grande missão 

desde o Jardim do Éden é conseguir mais adeptos ao seu reino e uma de suas principais 

armas é mostrar que o seu reino é um reino que dá prazer em viver curtir. Por isso tem 

baladas, festas, drogas, sexo e diante de tanta fartura de prazer milhões de adolescentes 

entrarão num caminho sem volta. A maior de todas as obras do inimigo foi fazer a 

humanidade rejeitar JESUS CRISTO, a pedra angular, que veio primeiramente para os 

judeus e depois para toda a humanidade. Nunca rejeite a PEDRA ANGULAR. 
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     Onze de Agosto 

    Cento e Setenta e Seis Versículos 

 Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que 

andam na Lei do SENHOR. Salmos 119:1 

 Depois de curtimos juntos o menor salmo da Bíblia e vermos os presentes que DEUS nos 

deu no Salmo 118, chegou a vez de você adolescente descobrir as preciosas verdades que o 

SENHOR reservou nos próximos cento e setenta e seis versículos do maior salmo da Bíblia. 

 Vivemos num mundo onde escolhemos não ter muita paciência para ler e a culpa não é 

toda nossa. Com a internet em nosso celular, as propagandas das empresas querem te empurrar 

muitos produtos que nunca te servirão para nada, existem inúmeros recados falsos, cobranças de 

dívidas que nunca existiram, e-mails de bancos que não são realmente dos bancos e tantas 

informações totalmente desnecessárias chegando via Facebook e também pelo WhatsApp que 

quando você abre a Palavra de DEUS e vê um salmo com cento e setenta e seis versículos talvez a 

sua primeira reação seja pular tudo e ir direto para o curtíssimo Salmo 120. 

 Antes que você pule e perca as bênçãos que só a Palavra de DEUS tem para sua vida, leia 

com calma apenas dez ou quinze versículos por dia e vá acompanhando o que vamos comentando 

por aqui. Quando nos dermos conta teremos cumprido nossa missão. Curtamos juntos os presentes 

de DEUS e você verá que no final valeu muito a pena ter lido este imenso salmo. 

 O Salmo 119 tem tudo a ver com a Lei de DEUS. Se existe alguém que soube fazer leis, 

esse alguém foi o SENHOR. Enquanto as leis humanas são complicadas, enroladas e na maioria 

das vezes são editadas para privilegiar pessoas e empresas, a Lei de DEUS consegue ser prática, 

objetiva, indo direto ao ponto e mostrando ser uma revelação do caráter de DEUS. 

 Este salmo começa dizendo: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que 

andam na Lei do SENHOR. Salmos 119:1. Nos versos dois a quatro tem mais informações sobre 

a Lei de DEUS: “Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e O buscam de todo o 

coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos”. Tu ordenaste os teus mandamentos 

para que os cumpramos à risca. 

 Na adolescência você já consegue ver a importância das leis, das regras, dos mandamentos, 

dos horários, dos limites, das recomendações de seus pais, de seus professores e de seus pastores 

ou sacerdotes. Esses três grupos de pessoas quando estão bem-intencionadas sempre irão te 

orientar a obedecer a lei de DEUS. Essa lei é tão importante que DEUS não pediu para ninguém 

escrever. ELE mesmo a escreveu. Quem cumpre a lei de DEUS realmente é livre. Quem não a 

cumpre talvez esteja passando dias bem ruis, com péssima companhia e sem saber como será o 

restante do seu dia de hoje. Sinta-se feliz por andar de forma irrepreensível nos caminhos do 

SENHOR. 
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Doze de Agosto 

Cumprindo à Risca 

 Tu ordenaste os teus mandamentos para que os 

cumpramos à risca. Salmo 119:4 

 O maior salmo das Escrituras Sagradas tem como objetivo supremo mostrar a importância 

da Lei de DEUS na vida das pessoas e você vai acabar lendo por diversas vezes as palavras lei, 

decretos, mandamento e preceitos. Se o nosso DEUS inspirou o salmista a escrever cento e setenta 

e seis versículos a respeito dessa lei, então DEUS realmente quer te ensinar muita coisa sobre ela. 

 A lei de DEUS escrita pelo SEU próprio dedo e entregue a humanidade através de Moisés 

contem em sua essência o princípio supremo que deve reger a relação de DEUS com os homens 

e os homens entre si. Esse princípio tão conhecido e tão pouco praticado é o amor. Os primeiros 

quatro mandamentos nos mostram de forma bem clara e direta como DEUS quer que você O trate 

e como você deve se relacionar com ELE. Vamos às palavras mais essenciais destes primeiros 

quatro mandamentos para você se lembrar de como DEUS quer que você entenda bem o que é a 

verdadeira adoração. 

 Com certeza os adolescentes de DEUS sabem que a lei de DEUS está escrita no livro de 

Êxodo 20 e o que irei escrever aqui você pode conferir, pois está lá. O primeiro mandamento é 

curto e direto: “Não terás outros deuses diante de mim”. Em outras palavras DEUS está te dizendo 

de forma bem clara que não deve existir espaço no seu coração, ou seja, na sua mente para qualquer 

outro deus que não seja o SENHOR. O povo de Israel era escravo no Egito, um país 

essencialmente idólatra que adorava coisas, objetos e bichos com muita facilidade. Com tantos anos 

vendo essa nojeira, DEUS queria chamar a atenção dos escravos para o fato de que DEUS era 

somente ELE e ponto. DEUS escreve seu primeiro mandamento e ELE não aceita adoração 

dividida. Só ELE é o SENHOR. 

 O segundo mandamento também é uma ordem clara e direta imagens de escultura e 

adoração a ídolos. Muitas igrejas cristãs apesar de toda a clareza da lei de DEUS insistem em 

desobedecer acintosamente ao segundo mandamento.  

O terceiro mandamento também é claro e direto: “Não tomarás o nome do SENHOR teu 

DEUS em vão”. O nome do SENHOR é santo e não deve ser pronunciado em vão, em piadas e 

conversas fúteis e banais.  

O quarto mandamento tão claro quanto os outros três, te ordena a guardar o sétimo dia, 

ou seja, o sábado como dia santo. Note que DEUS não escreveu domingo, quarta-feira ou sexta-

feira. ELE determinou que o dia de repouso de trabalho e de adoração ao seu nome é o sábado. 

Não tem porque mudar o que DEUS nunca mudou. Não tem porque duvidar de algo tão claro e 

tão direto. Nosso verso de hoje mostra a importância que DEUS dá para cumprirmos à risca os 

seus mandamentos. Você como adolescente tem se esforçado para cumprir à risca os mandamentos 

do SENHOR?  
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Treze de Agosto 

Dois Presentes 

 De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu 

caminho? Observando-o segundo a sua Palavra. Salmos 119:9 

 A Palavra de DEUS é com certeza um dos melhores presentes que o nosso DEUS nos 

deixou nesta terra. Graças a inspiração divina ELE preservou este livro para que todo adolescente 

soubesse todas as verdades que os ajudará na caminhada rumo a Nova Jerusalém. 

 Pense apenas por um momento o que seria dos cristãos sem a Bíblia? Não saberíamos de 

onde viemos, para onde iremos, não saberíamos que temos um DEUS criador, mantenedor e 

salvador, nunca teríamos ouvido falar de JESUS CRISTO, o nosso salvador pessoal e muito menos 

do DEUS ESPÍRITO SANTO. Não teríamos noção do que fazer e do que não fazer, não 

conheceríamos o certo e o errado, desconheceríamos o que vem a ser pecado, nunca teríamos 

ouvido falar do plano da redenção, não saberíamos que JESUS vai voltar, que vai haver ressurreição 

dos justos logo na volta de JESUS, que existe um milênio no céu com JESUS e seus anjos, que 

ELE voltaria a terceira vez para fazer o acerto final com Satanás, seus anjos e todos os pecadores 

de todas as épocas que rejeitaram a salvação em CRISTO JESUS e por fim não saberíamos nada 

a respeito do reino eterno que a TRINDADE vai implantar na terra, tendo como capital a belíssima 

Nova Jerusalém. 

 Como a nossa vida cristã é maravilhosa graças ao conhecimento da Palavra de DEUS! Você 

pode ler sua Bíblia diariamente, pode recordar suas histórias incríveis e pode moldar toda a sua 

vida pelos ensinamentos que irá aprender ao ler a Bíblia diariamente. Com a Palavra de DEUS na 

sua mão, na sua mente, no seu coração, no seu dia a dia, você andará com a certeza plena de onde 

você veio e para onde você vai. Graças a Palavra de DEUS você conheceu JESUS CRISTO como 

seu Salvador, o aceitou e vive em JESUS diariamente graças a companhia diária do ESPÍRITO 

SANTO DE DEUS. Você tem a absoluta certeza que JESUS voltará e que terá um lugar no céu 

para você morar. Você adolescente de DEUS não está perdido como muitos de seus amigos. Você 

foi achado pela maravilhosa graça do SENHOR JESUS e ELE está dirigindo a sua vida. Louvado 

e engrandecido seja o nome do SENHOR por isso. 

 Nosso verso de hoje te apresenta a estrada da pureza e a forma como chegar lá. Quer ser 

puro, não andar pelas avenidas largas da pornografia, da infidelidade e da promiscuidade sexual, 

então a receita é andar nos caminhos do SENHOR, observando os ensinamentos previstos na 

Palavra de DEUS. Este é o seu primeiro presente. O segundo presente está no verso 11: “Guardo 

no coração as tuas palavras para não pecar contra ti”. Que desafio para a sua vida. Sua vida com a 

Palavra de DEUS é muito, mas muito melhor que sem ela. Continue lendo sua Bíblia diariamente. 

Faça disso um projeto para toda a sua vida e com certeza você colherá lindos frutos hoje e no 

futuro. 
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Quatorze de Agosto 

A Ilusão das Riquezas 

 Mais me regozijo como caminho dos teus testemunhos do 

que com todas as riquezas. Salmo 119:11 

 Se existe uma grande verdade bíblica que precisa ser bem entendida pelos adolescentes é 

como se relacionar com dinheiro e riquezas. O salmista em nosso verso de hoje nos diz que ele se 

regozijava mais na Palavra de DEUS, ou seja, nos testemunhos que nas riquezas.  

 Todo adolescente precisa entender que dinheiro é necessário. Enquanto você viver nesta 

terra, você precisará do dinheiro para viver e até para morrer, pois ninguém te enterrará de graça. 

Seus pais precisaram de dinheiro para o seu nascimento, para sua primeira fralda, chupeta, 

mamadeira, seu berço e sua primeira vacina contra poliomielite. Agora que você chegou na 

adolescência, você tem uma noção mais completa da importância e da utilidade do dinheiro na sua 

vida e consegue avaliar o quanto seus pais já investiram para tentar te dar a melhor vida possível 

nesta terra.  O dinheiro de seus pais paga suas roupas, seu celular, seus créditos em ligações, seus 

tênis, suas roupas, seus acampamentos da igreja, sua internet que tanto facilita a sua vida (e olha 

que são muitos adolescentes neste mundo que sequer sabem o que é internet). Isso tudo acontece 

no seu dia a dia, mas tem coisas que seus pais pagam e você se sequer se dá conta: luz, gás, material 

de limpeza, higiene pessoal, seus lanches que sempre estão a sua disposição e você não tem a menor 

ideia de quanto os seus pais investem para você ter uma vida digna. 

 Seria muito bom, até para você aprender a valorizar os seus pais, que um dia você 

perguntasse a eles o quanto, em termos materiais, você custa para eles. Se eles toparem o desafio, 

um dos dois ou os dois vão te dizer quanto recebem pelos seus trabalhos e quanto gastam para 

manter toda a casa em ordem. Depois para poder te responder a conta fica fácil, pois bastará dividir 

tudo pelo número de pessoas que moram na sua casa.  Com base nesse número, você já pode ter 

uma pálida ideia de quanto precisará ganhar para manter uma família hoje e isso pode te estimular 

a se preparar melhor para o futuro. 

 Entenda dinheiro como algo necessário para manter sua vida nesta terra. Algo que você 

precisará lutar para ter, algo que irá manter sua vida com dignidade, irá permitir ter sua futura 

família, comprar sua casa, seu carro, tirar férias, financiar a causa do SENHOR com seus dízimos 

e suas ofertas e os benditos, mas infalíveis impostos. 

 Quando você se focar somente em acumular o que te sobra, sem pensar no seu próximo, 

na sua família e nos seus pais, suas preocupações multiplicarão e você acaba virando um escravo 

do dinheiro. Aprenda a viver e conviver com o dinheiro como algo necessário e útil para sua vida. 

Não adianta menosprezar o mesmo, pois sem ele sua vida material não funciona. Seu melhor 

caminho para aprender a conviver com o dinheiro no futuro é administrar bem sua mesada no 

presente. Se seus pais te deram esse privilégio em plena adolescência, agradeça a DEUS pelos pais 

que você tem. Feliz dia para você. 
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Adole Brasil 

Agosto – 2016 editadole  

 

 

Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Segunda Semana 
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Quinze de Agosto 

Adolescentes Peregrinos 

 Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus 

mandamentos. Salmos 119:19. 

 Sempre que leio a palavra peregrino me lembro do patriarca Abraão e sua esposa 

Sara.  Em Gênesis 12: 1-3, lemos: “Ora, disse o SENHOR a Abraão: Sai da tua terra, da 

tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande 

nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! Abençoarei os que te 

abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias 

da terra”. 

 Você já parou para pensar como os planos, os sonhos e os projetos de DEUS são 

fantásticos, incríveis e totalmente diferentes dos nossos? Imagine por um momento que se 

você tivesse a oportunidade escolher um casal para sair do conforto de seu lar para fundar 

uma nação, exatamente como aconteceu com Abraão. Você iria escolher um casal jovem 

com futuro brilhante pela frente ou escolheria um homem com setenta e cinco anos e sua 

esposa com sessenta e cinco e sem filhos para realizar o seu projeto de fundar uma nação? 

 Como te falei, os planos de DEUS para o casal peregrino são totalmente diferentes 

dos seus. Você provavelmente escolheria com certeza um casal jovem e DEUS escolhe um 

casal de pessoas idosas. Veja que o verso quatro de Gênesis 12 confirma a escolha de 

DEUS: “Partiu Abraão, como lhe ordenara o SENHOR e Ló foi com ele. Tinha Abraão 

a idade de setenta e cinco anos quando saiu de Harã”. No verso dois do capítulo 13 do 

mesmo livro de Gênesis, nos diz: “Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro”. 

Conseguiu enxergar o perfil ideal para DEUS do casal de peregrinos perfeito para a missão 

de fundar uma nação? Deus escolhe um casal de idosos, sem filhos e ricos. DEUS pede 

para eles uma coisinha bem básica: abandonem seus pais, parentes, tios, sobrinhos e saiam 

para uma terra que Eu vou lhes mostrar e eles acreditaram no SENHOR. A partir desse 

momento Abraão recebe o título de PAI da fé. Esse casal confiou no SENHOR. 

 Adolescentes cristãos também são peregrinos. Depois que você aceitou a JESUS 

CRISTO como seu Salvador e Senhor, se batizou por imersão, enterrou lá no tanque 

batismal os seus pecados, você começou a sua caminhada rumo a Canaã celestial. Você vai 

ver muitos adolescentes como você se afastarem dos caminhos do SENHOR e decidirem 

por suas próprias escolhas que esta terra é o melhor lugar para se viver. Você também irá 

ver que muitos adolescentes irão continuar nos caminhos do SENHOR e irão receber das 

mãos do PAI uma coroa de glória, uma pedrinha branca com seu novo nome e um lugar 

para passar o resto de sua vida eterna. 

 Nem todos acreditam que isso seja verdade, mas essas são promessas feitas pelo 

próprio DEUS e estão escritas na Palavra de DEUS. Nosso DEUS é especialista em honrar 

Sua palavra e Seu filho JESUS nos prometeu que não nos deixaria órfãos nesta terra. Seu 

futuro está garantido. Mantenha-se nos caminhos do SENHOR.  
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     Dezesseis de Agosto 

     A Busca pelo Prazer 

 Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os 

meus conselheiros. Salmos 119:24 

 Veja que verso interessante encontrei neste capítulo 119 de Salmos. O salmista está dizendo 

que a Palavra de DEUS, seus testemunhos, suas histórias, seus conselhos, suas orientações são o 

seu prazer e são os seus bons conselheiros. Que privilégio ter um relacionamento tão fantástico 

com DEUS a ponto de escrever o que para ele era uma realidade na sua vida. Para o salmista o 

momento de ler e estudar a Palavra de DEUS era um momento prazeroso na sua vida devocional. 

Seu relacionamento com a Palavra de DEUS não era um fardo. Não era uma obrigação. Não era 

algo que ele fazia para agradar seus pais e pronto. Era prazeroso e agradável. 

 Os moradores deste mundo buscam incessantemente o prazer e preferencialmente o amor 

imediato. O prazer dá uma sensação imediata de felicidade. Pode demorar um pouco de tempo, 

mas esse pouco já é muito para quem não encontra a felicidade em lugar nenhum. 

 Para adolescentes que não conhecem o SENHOR, a busca pelo prazer começa de diversas 

formas e para azar da grande maioria, ela começa bem cedo. Os doutores, mestres e psicólogos 

que fazem parte da Fundação Adolescer, nos informam através de relatórios estatísticos que um 

milhão de meninas adolescentes na faixa dos doze aos dezesseis anos engravidam por ano no Brasil 

e essa estatística já tem mais de quinze anos. Com certeza esse número aumentou. O que aconteceu 

com essas meninas? Elas com certeza se apaixonaram por um garoto mais velho que fez a promessa 

de ficar com elas se algo acontecesse depois desta única demonstração de amor. Quando o exame 

de gravidez foi feito e elas ligaram para eles, onde eles estavam? Fugiram e provavelmente essas 

milhões de crianças serão registradas e crescerão sem pai. Busca de prazer na hora errada, da forma 

errada e sem compromisso com as consequências.  

 Uma parte da galera adolescente busca prazer imediato no cigarro. Não se contentando 

com o mesmo, adicionam o cigarro de maconha como seu favorito, que por sinal os levará a 

cocaína. Depois a grande maioria descobre que cocaína está além do que seu bolso pode pagar e 

todos migram para o crack. Mais barato, mas fácil de conseguir, pois as cracolandias sequer tem 

blitz policial. Mas basta olhar para os dependentes do crack para ver o prazer enorme que eles têm 

em estar lá, para não dizer o contrário. O destino dos usuários do crack geralmente é caixão antes 

de completar vinte e um anos. 

 Os adolescentes que escolheram andar nos caminhos do SENHOR encontram prazer em 

louvor, na adoração, nos momentos à sós com DEUS e Sua Palavra, no serviço voluntário em prol 

do próximo, em prol de seus pais e irmãos. Como cristãos que são os adolescentes de DEUS terão 

inúmeras oportunidades de sentir prazer e nenhuma delas irá lhes prejudicar e comprometer a sua 

saúde e felicidade. Felizes momentos de prazer genuíno aguardam todos os adolescentes que 

andam nos caminhos do SENHOR. 
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Dezessete de Agosto 

Quatro Versos Fantásticos 

 Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com 

a tua Lei. Salmos 119:29 

 Como é prazeroso buscar o verdadeiro conhecimento nas verdades eternas da Palavra de 

DEUS, enquanto ninguém chama a sua atenção ou clama pela sua presença. Nas primeiras horas 

da manhã, você adolescente de DEUS pode começar mais um dia fantástico na sua vida dobrando 

seus joelhos, pedindo e agradecendo a DEUS suas mais ricas bênçãos para o seu novo dia, cantando 

os melhores louvores que você conhece e honrando o REI do Universo. Nestes momentos de 

intimidade com o SENHOR, mantenha seu celular desligado, afaste seu notebook para o mais 

longe possível e desta forma você vai conseguir entender de uma vez por todas o que Salomão quis 

dizer quando escreveu em Eclesiastes 3:1: “Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para 

todo propósito debaixo do Céu”. Na hora de sua devoção pessoal, nada deve tomar o lugar do 

SENHOR. Esse tempo você definiu como sagrado e, portanto, a partir de sua decisão, este tempo 

será prioritariamente de seu relacionamento com o PAI ETERNO. 

 Nosso primeiro verso fantástico de hoje é um pedido do salmista, mas ele serve também 

para você. É na adolescência que aprendemos a nos relacionar. Você irá conviver com os seus pais, 

com seus irmãos, seus amigos, colegas de estágio e de trabalho, a galera da academia e da faculdade. 

Se existe algo de péssimo nessa história de relacionamentos é a tal da falsidade. Como cristãos não 

podemos ser falsos, ou seja, ser uma pessoa com duas caras. Para algumas pessoas você é de um 

jeito e para outros você é de outro jeito. Suas atitudes mudam de acordo com as circunstâncias e o 

verdadeiro caráter você não tem. O falso vive várias vidas. Ele tenta sempre agradar a um, agradar 

a outro, mentir para um, mentir para outro e chega uma determinada hora que ele se aperta e acaba 

mentindo para todos. Ele se perde no meio de tanta mentira e falsidade. Se você gostou desse 

primeiro verso, faça dele uma oração na sua vida. 

 O segundo verso fantástico é: “Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus 

juízos”. Verso 30. Que escolha incrível a do salmista: ele decidiu ser fiel. A fidelidade começa com 

DEUS, atinge seus pais, seus irmãos, seus amigos e por fim sua namorada. Namoro sem fidelidade 

é falsidade. Se você tem namorada (o) e não é fiel é melhor terminar essa enganação. A fidelidade 

é uma virtude de caráter que poucos possuem e quem conhece o SENHOR será fiel. 

 O terceiro verso é: “Aos teus testemunhos me apego, não permitas SENHOR seja eu 

envergonhado”. Verso 31. Aos adolescentes que se apegaram a Palavra de DEUS Ele não permitirá 

que você seja envergonhado. O salmista vivia essa realidade. 

 O quarto e último verso: “Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me 

alegrares o coração”. Verso 32: Esse é um bom caminho: o caminho da obediência. O caminho de 

quem gosta de fazer o que é certo. O caminho do amor a DEUS e ao próximo, pois esta é a essência 

da Lei de DEUS. Tenha um dia incrível com DEUS.  
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Dezoito de Agosto 

Desvia os meus olhos 

 Desvia os meus olhos para que não veja a vaidade e 

vivifica-me no teu caminho. Salmos 119:37 

 Depois que nossa primeira mãe resolveu dar ouvidos à Satanás que havia se 

disfarçado de serpente, uma tragédia chamada pecado passou a ficar impregnado no DNA 

de cada célula dos seres humanos que nascerem nesta terra. O pecado tem diversos estilos 

e você adolescente peca quando quebra qualquer um dos dez mandamentos da lei de 

DEUS. Você peca quando coloca qualquer coisa, crença ou valores superiores ao seu único 

DEUS. Você peca quando faz, cultua, se curva ou se utiliza de uma imagem de escultura 

na vã ilusão de que ela lhe levará para mais perto do SENHOR, você peca quando fala o 

sagrado nome do SENHOR de forma zombeteira em piadas, em conversas profanas. Você 

peca quando não separa o dia de sábado para adoração ao SENHOR. Você peca quando 

não honra seus pais e os abandona quando mais eles precisam de seu apoio incondicional. 

Você peca quando mata, quando adultera, quando furta, quando mente e quando cobiça. 

 Que tragédia viver esta vida amando deliberadamente o pecado. Enquanto os 

adolescentes de DEUS encontraram JESUS e entregaram sua vida a ELE num tanque 

batismal e contam diariamente com Sua graça e o DEUS ESPIRITO SANTO para lhes 

dirigir a vida, os adolescentes que não conhecem ao SENHOR convivem diariamente com 

o pecado e o que é pior, eles amam pecar. 

 JESUS CRISTO enquanto esteve nesta terra ampliou os conceitos da lei de DEUS 

no que diz respeito aos pecados e com ELE podemos fugir da estrada larga de pecado que 

nos leva a perdição eterna. Nosso verso de hoje fala de um pedido do salmista: ele pede 

que seus olhos se desviem da vaidade. O rei Davi, o mais amado e reverenciado como o 

herói preferido dos israelitas, vivia num palácio cercado de luxo, de beleza, de ostentação 

e de vaidade e mesmo assim ele pede ao SENHOR para desviar os seus olhos da vaidade. 

 É muito importante que os adolescentes de DEUS não confundam higiene, 

limpeza, asseio pessoal, cuidados com a pele, cabelo, dentes e o resto do corpo com 

vaidade. Vaidade é querer se vestir, se comportar de forma extravagante para chamar a 

atenção principalmente das pessoas menos afortunadas para si. O vaidoso no fundo quer 

aparecer de uma forma ou de outra. Ele usa roupas, sapatos e acessórios que na maioria 

das veze não pode ter, simplesmente pelo prazer de se achar o “gás da coca cola”. 

 Geralmente os vaidosos estão endividados e com a situação financeira bem afetada. 

No afã de se manter na moda, eles não medem esforços para comprar novos shampoos, 

novos cremes, novas maquiagens, novas roupas e novos sapatos. A vaidade consumirá o 

vaidoso até o dia em que o cartão de crédito o chamará para acertos ou o banco em que 

ele tem conta irá pressioná-lo das piores formas possíveis para honrar seus compromissos. 

É melhor aceitar o conselho do salmista e desviar seus olhos da vaidade. 
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Dezenove de Agosto 

Palavras da Verdade 

 Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, 

pois tenho esperado nos teus juízos. Salmos 119:43 

 Uma das grandes bênçãos que vem com a adolescência é a oportunidade única de fazer 

novos amigos. Você lembra muito bem que quando era bem pequeno, seus pais sempre o 

conduziram. Eles te levavam para onde eles iam e só restava a você acompanha-los. Você não tinha 

a menor ideia do que era o tal direito de escolha, pois crianças não escolhem nada e sim recebem 

o pacote fechado de seus pais. Nada disso era errado, pois se você tivesse que tomar decisões 

importantes com pouca idade, onde você estaria agora? O que estaria comendo? Onde estaria 

morando? Você estaria estudando? Se seus pais não fizessem toda a história de sua vida quando 

você era uma criança, sua adolescência seria uma tragédia. Creio que você pode dar uma parada 

na leitura e agradecer a DEUS os pais que você tem e orar pela sua família também.  

 O tempo passou, sua adolescência chegou, sua idade aumentou, seus gostos, suas roupas, 

seu cheiro, seu físico e seu rosto também mudaram e agora você já tem pelo menos uma pálida 

ideia do que é direito de escolha. Agora você não anda mais de mãos dadas com seus pais, mas 

sabe muito bem que não é nada prudente viver sem eles. Agora você deve ter entre treze e dezessete 

anos, a pressão começa a fazer parte da sua vida. Estudar e passar de ano serão sua rotina até 

concluir a faculdade e conviver harmoniosamente com sua família será seu maior desafio. 

 A base do relacionamento entre você, seus pais, irmãos, amigos e colegas sempre será a 

verdade. Quando seus pais mentirem para você pela primeira vez, sua tendência será nunca mais 

confiar integralmente neles e quando você mentir para seus pais, pode ter a certeza absoluta que 

eles também não confiarão mais em você. Se você incorporar a mentira ao seu estilo de vida, seus 

irmãos, pais e amigos nunca mais serão os mesmo com você. Eles podem até te ouvir quando você 

estiver falando, mas no fundo no fundo, eles pensam assim: Será que posso acreditar nesse 

mentiroso? 

 Um dia, e esse dia já pode ter chegado para você, uma gata ou um gato irá balançar toda a 

sua estrutura emocional graças a sua beleza, seu jeito de falar, de te olhar, de se vestir, de lhe encarar 

e de lhe tratar como ninguém nunca te tratou. Essa pessoa será seu namorado (a), noivo (a) ou 

esposo (a) e qual a base para se fazer uma família além do amor? É a verdade. Consegue se imaginar 

mentindo para a pessoa que você ama? 

 Se você quer ter sucesso na arte de se relacionar, então você precisará atentar para o nosso 

verso de hoje. Não abra mão de ser um adolescente de DEUS que fala a verdade. Que a verdade 

faça parte da sua vida de filho, de namorado, de estagiário, de estudante, de profissional e de 

membro de igreja. Que você não se curve diante da mentira. Que todas as suas palavras sejam 

verdadeiras. Que suas respostas sejam a plena expressão da verdade. Que todos te conheçam por 

ser um adolescente verdadeiro. 
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Vinte de Agosto 

O Dever de Testemunhar 

 Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis 

e não me envergonharei. Salmo 119:46 

 Hoje está um lindo dia de sol em Curitiba. Estou na sala de meu apartamento, onde 

diariamente fico na companhia do SENHOR antes que as responsabilidades me chamem. Sinto 

um maravilhoso ar gelado entrando na sala e refrescando toda a minha família. Quão bom é para 

mim poder começar meu dia com DEUS. Curtir os primeiros raios de sol da manhã, abrir a janela 

para deixar o ar entrar, curtir o canto dos pássaros no final da madrugada, dobrar os joelhos para 

orar, louvar ao SENHOR com música santa e selecionada e finalmente terminar meus momentos 

lendo mais um capítulo da Palavra de DEUS e escrevendo mais uma meditação para você 

adolescente. 

 A devoção matinal, os momentos com o DEUS Todo Poderoso, a alegria do louvor, a 

leitura da Palavra de DEUS, as bênçãos que recebemos quando oramos ao SENHOR visam 

fortalecer o seu contato com a TRINDADE e a sua dependência dela. Mas tão logo esses 

momentos de refrigério acabam, DEUS espera que as minhas e as suas atitudes testemunhem do 

encontro que tivemos com ELE há poucos minutos atrás. Nosso primeiro testemunho será tratar 

bem as pessoas que moram da sua porta para dentro. Elas serão tão bem tratadas por nós e por 

este tratamento que saberão que estivemos com o PAI. 

 Onde começa a missão e o dever de testemunhar dos adolescentes de DEUS? Seu 

testemunho mais eficiente, mais importante, mais relevante, sempre acontecerá das portas de sua 

casa para dentro. Seus vizinhos verão essa realidade na sua vida. Seus pais e irmãos também notarão 

a mudança e sua comunidade verá um adolescente transformado pelo sangue do cordeiro JESUS. 

Nossa melhor forma de testemunha é viver o que acreditamos, pois falar nem sempre é necessário 

e oportuno. 

 Quando um adolescente do SENHOR sai de casa diariamente sua vida de testemunho 

continua. O seu bom dia ao porteiro, um aperto de mão no zelador, um sorriso para a servente 

que limpa todo o seu prédio e que quase nunca ganha um sorriso de ninguém farão uma diferença 

incrível no dia deles. Levar o dinheiro da passagem totalmente trocado, como moedas que são sua 

maior necessidade, ajudará o trocador. Suas atitudes de carinho e interesse pelo seu próximo irão 

mostrar para o mundo que o amor de DEUS existe, que Ele é real e as pessoas lembrarão que 

viram o amor de DEUS na sua vida ao longo de todo o seu dia. 

 Sua casa em primeiro lugar, sua escola, seu estágio, seu ambiente de trabalho, sua 

academia, sua faculdade e sua igreja serão os ambientes em que o mundo presenciará que existe 

um DEUS no comando do universo e que ELE faz a diferença na vida das pessoas. Tudo isso 

acontecerá porque você será o condutor das bênçãos que DEUS quer compartilhar com a 

humanidade. Não perca sua chance de viver o cristianismo. 
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Vinte e Um de Agosto 

A Prática dos Soberbos 

 Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não 

me afasto da sua lei. Salmo 119:51 

 A medida que os adolescentes crescem tanto física, como mental e espiritualmente, eles 

vão aprendendo a arte de se relacionar com todas as pessoas. Sua capacidade de observar como 

tudo gira ao seu redor também incluirá conviver, conversar, observar, admirar e selecionar as 

pessoas com as quais você efetivamente quer conviver. É muito normal que você não queira 

conviver com mendigo, prostitutas, drogados e traficantes. Deus te deu sabedoria para fazer 

escolhas e você com certeza se sairá bem na arte de escolher seus amigos e pessoas de seu convívio. 

 Um dia a graça de JESUS te alcançou, você abandonou a vida de pecados nojentos que 

você tinha prazer de curtir, entrou num tanque batismal e lá sepultou todo o lixo de seus pecados. 

Quando você saiu das águas batismais, um novo adolescente nasceu ali e agora suas escolhas, 

atitudes, testemunho, alimentação, estilo de vida, palavras, atitudes, vestuário, sua forma de amar e 

se relacionar com sua família e o seu próximo nunca mais será a mesma, pois o velho adolescente 

de pecado não existe mais e graças ao sangue do Cordeiro de DEUS, nasceu no dia seu batismo 

um novo adolescente. 

 Depois que você adquire essa nova natureza, sua forma de se relacionar com seus pais, 

amigos de colégio, cursinho, trabalho e faculdade também mudará e sempre para melhor. Você 

começa a orar mais por eles, você se dispõe a ajuda-los, leva seus nomes para seu pequeno grupo 

de oração e amar o seu próximo passa a ser algo muito natural. 

 Agora já revestido de sua nova natureza, você irá conhecer os soberbos de que fala o 

salmista, pois eles terão um prazer incrível de zombar continuamente de você. Suas novas atitudes 

e atos de amor, de carinho e de interesse genuíno pelo seu próximo deixará os soberbos e 

arrogantes extremamente incomodados. 

 Como eles não conhecem ao SENHOR, não passaram pelas águas batismais, não tiveram 

o privilégio de encontrar a graça do SENHOR ainda por pura inveja ao seu novo estilo de vida 

mais perto do PAI, eles sempre irão zombar e escarnecer de você. Veja o conselho do salmista 

para você que está aprendendo a se relacionar com os soberbos e arrogantes: Não se afaste da lei 

do SENHOR 

 Como você já sabe a lei de DEUS é a lei do amor. Quem é nascido em CRISTO precisa 

continuar amando a DEUS sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É difícil? Sim 

é difícil, mas em momento nenhum JESUS disse que seus seguidores sempre encontrariam um 

mar de rosas em sua trajetória nesta terra. Muito pelo contrário, nosso caminho é árduo e estreito, 

mas a recompensa no final da estrada valerá muito a pena. Aprenda a conviver com os soberbos e 

arrogantes. A lei de DEUS te ajudará nessa nobre empreitada. Feliz dia na companhia do 

ESPRITO SANTO. 
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 
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___________ 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de Agosto 

O SENHOR é a minha porção 

 O SENHOR é a minha porção. Eu disse que guardaria as 

tuas promessas. Salmo 119:57 

 Continuamos a buscar juntos as bênçãos que estão reservadas a todos os adolescentes 

que aceitaram o desafio de ler o maior salmo da Bíblia. Nessa nossa missão diária de ler a 

Palavra de DEUS e alimentar nossa mente com mensagens do alto, encontrei o nosso verso de 

hoje. 

 Vivemos num mundo extremamente materialista e fico imaginando que uma das 

principais motivações da humanidade é realmente possuir bens materiais. Enquanto bilhões 

de pessoas paupérrimas trabalham pelo privilégio de duas refeições diárias e poder voltar para 

o seu lar diariamente, muitos empresários e políticos corruptos ganham milhões de dólares e 

não tem a menor ideia do que fazer com tanto dinheiro. 

 A enorme maioria dos adolescentes com os quais convivo está focada em seus estudos, 

mas muitos adolescentes já estão com os pés bem plantados no mundo do estágio e do trabalho. 

Alguns adolescentes que não se deram muito bem com cadernos, cadeiras, quadro negro e giz, 

já estão no mundo do trabalho. Se você faz parte dessa galera que não curte estudar, com 

certeza você já sabe que seu trabalho nunca lhe pagará mais do que migalhas. Migalhas estas 

que mal darão para garantir a sua sobrevivência, isso enquanto você estiver morando com seus 

pais. 

 Muitos adolescentes que começam a trabalhar em empregos bem humildes são 

convidados a ganhar muito bem, mas os traficantes que os convidam sabem muito bem que a 

partir do momento que o adolescente topar a proposta, sua vida deixará de ser sua para 

pertencer a família do narcotráfico. Aceitar ganhar bem, porém nunca mais ter liberdade ao 

longo de toda a sua vida, será o preço a ser pago por todos os adolescentes que enveredarem 

no comércio das drogas. 

 Quando li o verso de hoje me lembrei das doze tribos do povo de Israel chegando em 

Canaã. Eles tiveram que ir guerreando e expulsando os povos daquela terra até conseguirem 

se estabelecer neste novo território com suas famílias. Todas as tribos passariam a ter terra e 

todos os seus descendentes passariam a ter herança nestas terras. Apenas a tribo de Levi não 

teria esse direito, pois o SENHOR havia separado e escolhido essa tribo para serem os 

pastores, sacerdotes, professores e líderes espirituais de Seu povo. Era impossível cuidar da 

parte espiritual de milhões de irmãos israelitas e ainda assim ter que plantar, colher, arar a terra, 

cuidar do gado e etc. O SENHOR confirmou o sistema de dízimos e ofertas voluntárias para 

remunerar o trabalho dos pastores e eles poderiam se dedicar a cuidar da vida espiritual de 

toda uma nação. 

 Por isso os levitas sabiam que o SENHOR era a sua herança, pois eles recebiam dos 

cofres de DEUS todo o necessário para sua vida. O SENHOR é a sua herança? 
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Vinte e Três de Agosto 

Orações da Meia Noite 

 Levanto-me à meia noite para te dar graças por causa 

dos teus retos juízos. Salmo 119:62 

 Ao longo destes três últimos anos tenho estimulado os adolescentes de DEUS a 

levantarem mais cedo que o normal para começarem o seu dia em contato com o Rei de 

universo. A oração é o seu canal de comunicação com a Divindade e cabe a você 

adolescente querer ou não se conectar com este DEUS maravilhoso. Quando uma 

adolescente ora, sua prece segue direto para o trono da graça e o DEUS Todo Poderoso, 

sempre ouve a sua oração e ELE sempre irá atender conforme a vontade DELE e não de 

acordo com o que você quer. Talvez o que você queira, não seja o que ELE quer e como 

ELE sabe o que é melhor, deixe com ELE as respostas de suas orações. 

 É muito importante que você em plena adolescência saiba que sem oração sua vida 

não terá poder e não estou falando do poder que vem de alto cargo no emprego. Estou 

falando do poder de DEUS que sempre está à sua disposição para te ajudar na perigosa 

estrada desta vida. O poder de DEUS te livra dos caminhos do pecado, te afasta da 

transgressão à lei de DEUS, transforma seus hábitos, muda seus gostos e te capacita para 

ser um melhor filho (a), melhor aluno e melhor amigo. 

 Se você já foi à alguma vigília de oração, com certeza você já ouviu as seguintes 

palavras: Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então hoje você 

aprendeu que o caminho dos adolescentes poderosos passa pelo vale da oração. 

 JESUS CRISTO é nosso exemplo soberano de oração. Nosso Salvador não 

somente buscava o seu PAI diariamente, como também nos ensinou a orar. Veja o que seu 

discípulo Mateus nos escreveu em seu evangelho: “E quando orares, não useis de vãs 

repetições como os hipócritas, porque gostam de orar em pés nas praças, sinagogas e nos 

cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já 

receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a 

porta, orarás ao teu PAI, que está em secreto e seu PAI que te vê em secreto, te 

recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios porque presumem 

que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque DEUS o 

vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais”. Mateus 6:5-8 

 Achei incrível a história de oração do salmista com DEUS. Enquanto a grande 

maioria dos cristãos curte orar a DEUS logo pela manhã, o hábito do salmista era diferente, 

pois ele levantava à meia noite para dar graças a DEUS pelos juízos da DEUS. Cada 

adolescente deve encontra o melhor tempo para falar e curtir a presença de DEUS nos 

seus momentos de comunhão com o PAI Celeste. Quando você amar e anelar estar na 

presença do SENHOR pela manhã, durante o dia e à noite, você entenderá que orar é um 

estilo de vida e não mais uma obrigação religiosa. DEUS abençoe sua vida de oração. 
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Vinte e Quatro de Agosto 

Ele Cuida Bem 

 Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a sua 

Palavra. Salmos 119:65. 

 O principal atributo do maravilhoso caráter de DEUS com certeza é o amor. Como 

ELE nos ama, ELE sempre irá cuidar de seus filhos e isso com certeza inclui você no rol das 

pessoas que ELE quer cuidar bem. Para mim, uma das melhores formas de demostrar SEU 

grande amor por mim, acontece quando Ele abre as comportas dos céus e nos brinda com a 

Sua poderosa chuva. Como dependemos da água em nossa vida! E este DEUS é sempre 

pródigo nos abençoando com essa água maravilhosa. 

 Você adolescente já parou para pensar quantas bênçãos recaem sobre você só por causa 

da presença constante da água na sua vida? Sua comida na mesa, sua roupa lavada, seu banheiro 

limpo e seu banho diário. Seu corpo precisa que você tome no mínimo oito copos de água por 

dia e isso é muito fácil de se conseguir. Creio que você já sabe, mas as células de seu corpo não 

conseguem viver sem água e sempre que você se recusa a colocar os oito copos de água em seu 

organismo, na verdade você está matando suas células de sede. 

 Quando os adolescentes negam a água necessária para o bom funcionamento de seu 

corpo, na verdade eles estão deixando de lado o privilégio de honrar o seu Salvador. Como 

você já sabe, o nosso corpo é o templo onde o Espírito Santo de Deus mora. Alguns 

adolescentes, e quero crer que é a grande maioria, dizem que toma água quando bebe 

refrigerante e você já sabe o dano que o excesso de açúcar e cafeína está fazendo no seu sangue, 

quando na verdade suas células clamam por água pura e limpa. Se você resolver abortar o 

consumo de todo e qualquer refrigerante em plena adolescência, seu ganho de saúde e 

qualidade de vida será fantástico. Sua mente raciocinará melhor, sua pele mostrará para o 

mundo o reflexo de sua excelente escolha e tudo isso exalta e engrandece o nome do 

SENHOR. 

 Tenho viajado pelo menos uma vez por mês ao longo dos últimos dezesseis anos de 

minha vida para participar de congressos de adolescentes e tenho presenciado como o nosso 

DEUS tem cuidado bem de cada um deles. A imensa maioria dos adolescentes com os quais 

convivo escolheu colocar DEUS em primeiro lugar em sua vida e as bênçãos de DEUS os têm 

acompanhado. A quase totalidade deles tem um pai e uma mãe presentes e cristãos em sua 

vida, têm um lugar para morar, uma escola para frequentar, têm boas roupas e bons calçados 

e suas três refeições diárias estão garantidas. 

 Alguns adolescentes que tiveram o privilégio de ter pais e mães que estudaram ainda 

usam roupas mais elegantes e tem um celular diferenciado e quando os vejo chegando felizes 

e alegres para mais um evento e me despeço depois de um dia de bênçãos celestes, me lembro 

do verso de hoje e agradeço a DEUS, pois ELE sempre tem cuidado muito bem de Seus 

adolescentes. ELE realmente sabe como cuidar de você. Valorize as bênçãos que você recebe 

diretamente das mãos de seu SENHOR e REI. 
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Vinte e Cinco de Agosto 

O Vale da Aflição 

 Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que 

aprendesse os teus decretos. Salmos 119:71 

 Vivemos nos dias finais da história deste mundo. JESUS CRISTO, nosso líder, nosso 

SALVADOR E SENHOR deixou bem clara as condições em que nosso mundo estaria um 

pouco antes que ELE cumprisse a Sua própria promessa de voltar a esta terra para buscar todos 

os seus filhos fiéis. 

 Fui buscar em Mateus 24: 4-13 as palavras do próprio JESUS sobre a situação da terra 

antes de Sua volta: “E ELE lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque muitos 

virão em meu nome, dizendo: Eu sou o CRISTO e enganarão a muitos. E certamente ouvireis 

falar de guerras e rumores de guerra; vede não vos assusteis, porque é necessário que assim 

acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra 

reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. 

Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu 

nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão 

muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se 

esfriará de quase todos. Aquele, porém que perseverar até o fim, esse será salvo”. 

 A medida que estes sinais forem se sucedendo, a medida em que as horas, os dias e 

meses passam, se você adolescente de DEUS quiser continuar nos caminhos do SENHOR, 

prepare-se para passar pelo vale da aflição. As dificuldades certamente virão e o próprio JESUS 

te mostrou isso hoje no evangelho de Mateus. Como não será você que irá fugir a atitude mais 

correta é enfrentar.  

 Talvez sua vida hoje esteja tão boa, tão confortável que você não tenha ideia do que 

vem a ser uma aflição. Geralmente aflição começa quando o desemprego bate à porta da casa 

de seus pais, quando começa a faltar comida, quando os cobradores, aquela raça de amigos 

que sempre aparece quando as contas não estão pagas em dia, quando o dinheiro tão 

necessário para os remédios não estiver mais tão fácil, quando o plano de saúde ligar dizendo 

que sua família não faz parte do mesmo. Muitas vezes chegam doenças sequer pensadas e até 

os amigos mais chegados nunca mais se lembram de você. 

 Se estas circunstâncias desfavoráveis já estão fazendo parte de seu vale de aflição hoje, 

então é hora de agradecer a DEUS, pois os acontecimentos futuros prometem ser bem piores. 

As piores provas estão por vir. Muitos parentes irão te trair, talvez sua família se separe, os 

sinais na natureza, a falta de amor e outros problemas com certeza te farão lembrar do recado 

de JESUS. Mas depois de tanto nos alertar JESUS nos deixou uma promessa incrível no final 

do verso: “Aquele, porém que perseverar até o fim, esse será salvo”. Consegue entender 

porque o salmista achava bom passar pelo vale da aflição? Que o SENHOR o ajude a se manter 

fiel até o fim. A salvação te espera. 
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     Vinte e Seis de Agosto 

     A Fidelidade de DEUS 

 A tua fidelidade estende-se de geração em geração, 

fundaste a terra e ela permanece. Salmo 119: 90. 

 Se existe algo que eu particularmente admiro no caráter de DEUS, além de tantos outros, 

é a Sua fidelidade. DEUS É FIEL. Você com certeza já viu estas três palavras escritas juntas em 

adesivos plásticos e talvez o carro de seus pais ainda tenha um destes no vidro de traz.  

 Saber que podemos contar com um DEUS CRIADOR, MANTENEDOR, SALVADOR, 

que criou, que mantem e que salva cada um de Seus filhos desde os tempos eternos é simplesmente 

maravilhoso. Saber que ELE cumprirá Seus planos, Seus desígnios e Suas promessas simplesmente 

porque ELE é fiel, é realmente uma garantia de que ELE não falhará. 

 Vivemos num momento único na história da humanidade onde impera a infidelidade. No 

meio político essa palavra deixou de existir há muito tempo. Aquele princípio básico onde os 

políticos têm que se filiar a algum partido e se manter fiel a ele é algo que nunca devia ter existido, 

ou foi apenas uma história que nos contaram e muitos acreditamos? Basta um partido trazer uma 

ideia nova, prometer favores especiais para ele e para seus parentes e lá se vão todos os que 

prometeram ser fieis um dia. 

 O que falar da fidelidade do empregado para com os seus patrões? Deve ter algum 

empregado fiel ao seu patrão, mas a imensa maioria sequer sabe o que é essa história de fidelidade. 

Se você tiver um pequeno negócio e deixar o funcionário responsável pelo caixa da empresa sem 

supervisão por apenas uma hora, muito provavelmente ele venderá algum produto sem nota fiscal, 

não recolherá os impostos no futuro e com certeza esse dinheiro dessa venda estará no seu bolso. 

A grande demanda por bons empregados faz com que os mesmos procurem sempre os patrões 

que os pague melhor e, portanto, na prática, fidelidade ao patrão é quase uma utopia. 

 Adolescentes que começam a namorar cedo demais também são tentados a serem infiéis, 

pois com certeza outras meninas e meninos irão passar pela sua vida e a tendência carnal e 

pecaminosa é esquecer as promessas feitas ao primeiro namorado (a) e sair correndo atrás do novo 

rosto que apareceu. 

 Muitas companhias aéreas têm seu próprio programa de fidelidade. Para clientes que 

escolherem lhes prestigiar, elas lhe dão brindes, prêmios, poltrona mais confortável, descontos em 

hotéis e alugueis de carros e tudo isso sempre acontece. Quanto mais você viajar pela sua 

companhia preferida, mais você tem a chance de viajar de graça no futuro. Mas o pior acontece 

quando você consegue cumprir tudo o que eles pediram e quando você vai tentar conseguir a tão 

esperada passagem grátis eles mudam a regra e você vai ter que juntar mais pontos. No meio de 

tanta infidelidade humana, lembre-se de que o seu DEUS é FIEL e NELE você poderá confiar 

plenamente. Louvado seja o Seu nome.  
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Vinte e Sete de Agosto 

Tempo de Meditar 

 Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia. 

Salmos 119:97 

 O salmista encontrava prazer na lei de DEUS. Quando você adolescente de DEUS abre 

sua Bíblia em Êxodo 20:3-17, você irá se familiarizar com os famosos dez mandamentos da Lei de 

DEUS escritos nada mais nada menos do que pelo próprio dedo de DEUS. 

 Qual a essência da lei de DEUS? Como o salmista pode amar a lei de DEUS se ela possui 

tantos nãos? Qual o propósito de tantos nãos e quase nenhum sim? As coisas proibidas geralmente 

são aquelas que mais gostamos de fazer, mas será que fazer o que DEUS proibiu será fonte de 

prazer ou amargura? Vamos ver como a lei de DEUS quando bem entendida torna-se uma bênção 

na sua vida adolescente hoje, a de jovem daqui a pouco e de adulto num futuro bem próximo. 

 Entenda algo importante sobre as leis. Elas existem para moralizar, normatizar, definir, 

estruturar, organizar e regulamentar alguns hábitos que acabam virando costumes errados na vida 

das pessoas e aí chega o legislador e diz que não pode beber quem dirige, apesar de muitos ainda 

fazerem isso diariamente, quem for pego vai perder pontos na carteira e pagar multa, quando na 

verdade ele deveria ir preso, pois se tornou um assassino em potencial.  

 Para você vislumbrar a importância das leis de trânsito imagine-se morando em São Paulo 

e devido a uma pane no sistema de energia da cidade os sinais ficam sem funcionar por apenas 

duas horas. Se não aparecer centenas de guardas de trânsito para deixar a situação em ordem, 

ninguém irá cumprir regra nenhuma e tudo virará um caos. Você conseguiria estudar numa escola 

onde não existem horários definidos, recreios marcados, horários de entrada e saída, plano de 

aulas, provas e trabalhos principalmente os de recuperação? Consegue se imaginar se formando 

numa escola desse tipo? Então você vai concordar comigo que as leis e as regras são extremamente 

importantes e enquanto vivermos nesse mundo de pecado mais e mais leis terão que ser feitas. 

 A essência da lei de DEUS é o amor. Os primeiros quatro mandamentos normatizam 

nosso relacionamento com a TRINDADE. Nestes primeiros quatro, DEUS nos diz claramente 

que ELE não aceita ser o segundo, que não devemos trocá-Lo por imagens de escultura e muito 

menos cultuá-Lo através de imagens. ELE nos proíbe a tomar o Seu próprio nome em vão e nos 

ordena a santificar o sétimo dia da semana como dia de adoração e santificação. Quem guarda e 

santifica qualquer outro dia que não seja o sábado ofende diretamente o DEUS que criou o sábado 

para ser santo. A essência dos primeiros quatro é amor a DEUS sobre todas as coisas. 

 Os últimos seis regulamentam o nosso relacionamento com o nosso próximo e apesar de 

tantos nãos, DEUS só quis nos preservar de todo o mal que aconteceria caso viéssemos a fazer as 

coisas de nosso jeito. DEUS diz não, você aceita, vive bem e ponto. 
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Vinte e Oito de Agosto 

Lâmpada para os Pés 

 Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para os 

meus caminhos. Salmos 119:105 

 Nosso verso de hoje é o mais famoso dos cento e setenta e seis versos do Salmo 

119. Milhares de cristãos em todo o mundo sempre se lembram do verso 105 deste Salmo 

quando falam seus versos preferidos.  

 Conheci o pastor Rodrigo Assi e sua esposa Gabriela num dia de missão numa 

cidade do Paraná. O sonho daquele jovem pastor era servir a DEUS como missionário na 

África e ele já estava realizando seu sonho, pois tinha acabado de chegar da Guiné Bissau 

como pastor voluntário, sem nenhum vínculo empregatício com a sua igreja. Seu sonho 

era ficar mais um ano por lá e sua sobrevivência vinha de ofertas especiais de amigos do 

casal e de um empresário cristão que o financiava. 

 Ele me contou que devido à extrema pobreza não existia luz elétrica nas aldeias e 

sempre que ele queria reunir os aldeões e falar para eles do amor de DEUS ele acendia 

uma vela ou sua lanterna e esse era o sinal. Os moradores da aldeia viam a luz e esta luz 

lhes conduzia para a luz maior que é a Palavra de DEUS. Neste caso específico a Palavra 

de DEUS era a lâmpada para os pés deles e luz para os seus caminhos. As ovelhas africanas 

do Pastor Rodrigo aprenderam a vincular a luz da vela ou da lanterna com a luz da Palavra 

de DEUS. 

 O pastor Rodrigo foi além do esperado em suas pretensões missionarias e começou 

a contatar seus amigos do Brasil, pois ele sonhava com o dia em que suas ovelhas pudessem 

estudar numa excelente escola. Com o apoio de padrinhos brasileiros, cerca de cem 

ovelhas por ano estudam numa das melhores escolas do país, que por sua vez é uma escola 

cristã. Também com apoio de outros padrinhos, esses adolescentes puderem ganhar seu 

uniforme completo de desbravadores que é um serviço que a igreja adventista do sétimo 

dia disponibiliza para meninos e meninas na faixa de dez a quinze anos. Estas ovelhas que 

mal sabiam ler e escrever estavam matriculadas numa das mais renomadas escolas do país, 

viraram desbravadores e se preparam para aceitar a JESUS como seu salvador pessoal. 

 Quanta luz chegou a essas ovelhas! De perdidos para salvos. De analfabetos para 

instruídos. De pagãos para cristãos. Nenhum livro no mundo consegue efetuar tantas 

mudanças de caráter como a Palavra de DEUS. A Palavra de DEUS surge na sua vida de 

adolescente para fazer a diferença na forma como você se relaciona com DEUS, com seu 

próximo e com sua família. Seu contato diário com a Palavra de DEUS irá lhe trazer valores 

e princípios eternos que moldarão sua vida para toda a eternidade. Nem eu e nem você 

conseguimos viver sem o convívio diário com a Palavra de DEUS e o DEUS da Palavra. A 

Palavra de DEUS é a nossa luz. Sem ela ainda estaríamos vivendo nas mesmas trevas das 

ovelhas do Pastor Rodrigo e Gabriela. 
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Vinte e Nove de Agosto 

Vivendo de Esperança 

 Ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva, não 

permitas que minha esperança me envergonhe. Salmo 119:10 

 Estou escrevendo essa meditação no primeiro dia de outubro de 2015. Hoje é quinta feira, 

está um pouco frio em Curitiba e são seis e quinze da manhã. Pássaros cantam lá fora e já tive o 

privilégio de orar pelo meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha. Pude abrir o meu hinário, 

cantar louvores maravilhosos ao meu DEUS TODO PODEROSO e abrir a Palavra de DEUS 

hoje em Salmo 119 para continuar escrevendo essa meditação para os adolescentes de DEUS. Veja 

quanta coisa conseguimos fazer quando levantamos mais cedo e colocamos DEUS em primeiro 

lugar em nossa vida. Nossos momentos de devoção pessoal rendem frutos para o seu dia a dia e 

para a eternidade. 

 O salmista fala de duas coisas essenciais na vida de um adolescente cristão: amparo e 

esperança. Um dia a verdade da maravilhosa salvação em JESUS CRISTO te alcançou. Se você 

teve pais cristãos que sempre te conduziram nos caminhos do SENHOR, você sabe melhor do que 

muitos adolescentes o que é viver sendo amparado pelos seus pais e pelo seu DEUS. Além de viver 

amparado você é um privilegiado, pois vive movido pela esperança da volta de JESUS com milhões 

de anjos descendo do céu para vir te buscar. Muitos adolescentes estão sendo hoje enganados por 

seus líderes espirituais que negam que JESUS vai voltar contrariando as próprias palavras de JESUS 

de que ELE voltaria e nos levaria para morar com ELE na Nova Jerusalém. Como a grande maioria 

dos adolescentes cristãos apenas aceita o que os pastores dizem sem sequer abrir a Palavra de 

DEUS, eles com certeza são cumplices nesta artimanha de seus líderes de afastar o máximo possível 

seus fiéis das verdades claras da Palavra de DEUS. 

 DEUS sempre utiliza pessoas para levar pessoas para o seu reino e caso você tenha tido 

pais cristãos que o levaram a JESUS, te convido no fim desta meditação a dobrar seus joelhos e 

agradecer a DEUS pelos seus pais que plantaram a semente da esperança da volta de JESUS no 

seu coração. É importante que você ainda na adolescência entenda que embora você tenha sua vida 

material totalmente dependente deste planeta terra, sua vida plena, abundante e sem pecado que 

um dia você receberá das mãos de seu líder JESUS por ter sido um adolescente fiel e andado nos 

caminhos do SENHOR, depende de fé e de esperança. Com certeza você conhece esse famoso 

verso bíblico: “Sem fé é impossível agradar a DEUS”. Sentiu como é forte a palavra impossível? 

Outro verso também muito conhecido é: “O justo viverá pela fé”. Enquanto a vida de seus amigos 

não cristãos gire em torno de celulares e tecnologia você vive pela fé. Sua fé vai além do visível. 

 Sua fé te leva acreditar na volta de JESUS, num corpo transformado num abrir e fechar de 

olhos, num novo nome numa pedra branca, numa eternidade ao lado da TRINDADE e um 

mundo novo sem pecado. Isso é viver pela fé. Isso é ter esperança. 
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Trinta de Agosto 

A Misericórdia do SENHOR 

 Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me 

dos teus decretos. Salmo 119:124 

 Que privilégio você e eu temos de abrir a Palavra de DEUS diariamente e ser alimentado 

pelo mesmo ESPÍRITO SANTO que inspirou tantos escritores bíblicos. Se você que está curtindo 

os preciosos anos da adolescência fizer da Palavra de DEUS o seu alimento espiritual diário, se 

você louvar o nome do SENHOR, se você se habituar a se curvar diante do DEUS TODO 

PODEROSO e interceder pelos seus pais, irmãos e amigos, você será um vencedor em nome do 

SENHOR JESUS. 

 Nosso DEUS e PAI significa tudo para nós. Tem um lindo verso de Salmos que nos diz 

assim: “O SENHOR é tudo o que nós temos, por isso confio NELE”. Além de ser tudo o que 

ELE já é para nós, vou só te lembrar de que DEUS também é Amor e aquele que não ama não 

conhece a DEUS. Isso ficou escrito em I São João 4:8. Nosso DEUS tem muitos atributos e não 

cansamos de reconhece-lo como nosso CRIADOR, nosso REDENTOR, nosso 

MANTENEDOR. Além de nos criar, nos salvar, ELE nos sustenta, ELE cuida muito bem dos que 

LHE pertencem.  

Não consigo entender como adolescentes cristãos conseguem ir às suas igrejas como se 

estivessem indo a um clube. Eles até se arrumam, colocam suas melhores roupas, óculos da moda, 

acessórios diversos e seu eterno companheiro celular. A Bíblia não faz mais parte de sua vida. Eles 

entram na igreja, sentam, nunca oram sozinhos, ajoelhar e reconhecer que estão na casa do 

SENHOR é algo que não lhes passa na cabeça. As mensagens inspiradas que os pregadores levaram 

horas preparando são substituídas por navegação em redes sociais. Cantar de verdade já não faz 

mais parte da adoração da imensa maioria e muitos deles terminam os momentos de adoração não 

com o que viram e ouviram e sim com o que o celular lhes mostrou. Nos momentos fantásticos de 

adoração, o comportamento de alguns adolescentes de DEUS é realmente algo lamentável. Seu 

coração não está mais no SENHOR há muito tempo e a grande maioria vai à Igreja porque é o 

programa semanal da família. 

Depois dos momentos de louvor e adoração com toda a congregação os adolescentes se 

dirigem as suas classes de estudo da Bíblia. Quem já esteve em algumas dessas classes, se não 

houver uma boa liderança, o que vai se encontrar lá serão conversas e assuntos desconexos com a 

Palavra de DEUS. Suas lições da escola sabatina raramente são preenchidas, nunca estudadas e 

encontrar um adolescente que tenha estudado a lição durante os sete dias é motivo de glórias e 

aleluias na classe. A dura e cruel verdade é que muitos adolescentes de DEUS não sabem mais o 

que vão fazer na casa do SENHOR, pois eles já perderam a noção de quem seja o SENHOR na 

sua vida. 

Não sei se falei a sua realidade nestas palavras, mas precisamos da misericórdia de DEUS 

para continuarmos andando diariamente nos caminhos do SENHOR. Sem ELE estaríamos 

completamente perdidos. Oremos diariamente por misericórdia.  
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Trinta e Um de Agosto 

Tempo de Intervenção 

 Já é tempo SENHOR, para intervires, pois, a tua lei está 

sendo violada. Salmo 119:126. 

 Que escolha fantástica você fez hoje. Resolveu acordar mais cedo e procurar o 

SENHOR. Quantos adolescentes levantam, mal comem, muitos esquecem de escovar seus 

dentes, pois já estão atrasados para ir para a escola. Suas aulas, seus trabalhos, sua vida tão 

corrida, suas pressões para encarar e passar nos vestibulares da adolescência vai consumindo 

suas preciosas energias e a grande maioria não tem a menor ideia do que é começar seu dia 

com o SENHOR. 

 O nosso DEUS não planejou o pecado, mas ele preparou o antídoto caso ele 

viesse a se infiltrar na terra. Lá em Gênesis lemos que a serpente que é o diabo ou Satanás 

enganou a mulher e aí começaram as intervenções de DEUS na história da humanidade. O 

casal recém-criado por DEUS tinha um jardim para morar e trabalhar, tinha a presença do 

SENHOR para abençoá-los e mesmo assim, com tudo de bom para sua vida, a danada da Eva 

resolver conversar com o inimigo. Não é impressionante como isso acontece com os 

adolescentes de DEUS até hoje? Muitos de vocês foram abençoados com pais e lares cristãos. 

Vieram ao mundo como fruto de um relacionamento de amor sonhado pelos seus pais, tiveram 

um berço, uma origem, uma certidão de nascimento, boas roupas, boa moradia, bons 

alimentos, uma igreja e até hoje o SENHOR através de seus pais os tem mantido pródigos e 

abençoados. Mas alguns de vocês quando chegam na adolescência, começa a ser atacados pela 

síndrome de Eva e o primeiro sintoma de que essa doença pegou você é que você começa a 

dar ouvidos e conversa para o inimigo. 

 Quando Eva pecou, DEUS interviu e expulsou o casal do paraíso. Não seria 

possível viver em pecado e morar no paraíso. Não é possível conviver com o SENHOR e com 

a serpente e foi no jardim do Éden que DEUS começa as Suas intervenções. A segunda grande 

intervenção divina acontece no dilúvio e devido ao abundante pecado DEUS interveem e 

apenas Noé e sua família, seis ao todo, aceitam o apelo do SENHOR e entram no barco. A 

história bíblica segue contando que os homens pós diluvianos construíram uma grande torre e 

devido a sua arrogância mais uma vez DEUS interveem na história da humanidade. 

 Ao longo de todas as histórias bíblicas você verá as intervenções do DEUS 

TODO PODEROSO, mas nada foi tão forte, tão maravilhoso, tão decisivo para o destino final 

da humanidade quando DEUS PAI enviou seu DEUS FILHO para salvar a humanidade de 

seus pecados. A cruz do calvário é a marca da maior intervenção divina na história da 

humanidade. Os adolescentes de DEUS que aceitaram JESUS como seu salvador pessoal 

sabem muito bem o que a cruz representa para sua vida. 

 Naquela cruz morreu um adolescente pecador e nasceu uma nova criatura em 

CRISTO JESUS. Maravilhosa intervenção. Maravilhosa salvação. Grato, SENHOR. 
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