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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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ao lado  

Está Página Possui Links 
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O Melhor Lugar do Mundo 

Novo Tom 

  
Nova Jerusalém 
 
Então vi novos céus e nova terra, pois 

o primeiro céu e a primeira terra 

tinham passado; e o mar já não existia. 

 

Apocalipse 21:1 
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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 

Dezembro de 2016 

Nova Jerusalém 

 Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de DEUS, ataviada como noiva 

adornada para o seu esposo. Apocalipse:21:2. 

 A Nova Jerusalém é o destino final de todos os adolescentes que um dia aceitaram JESUS CRISTO 

como seu Salvador e SENHOR. Ao longo de doze meses, levei você a meditar nos Caminhos do Senhor e agora, 

com o fim de ano chegando, não poderia escolher melhor lugar do que a Nova Jerusalém, pois afinal de contas, 

esta cidade é o presente que nosso líder JESUS CRISTO prometeu para todos os que O seguirem até o final de 

sua vida. Lembra da promessa?  “Não se turbe o vosso coração, credes em DEUS, credes também em MIM. 

Na casa de meu PAI, há muitas moradas. Se assim não fosse eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar e 

quando EU for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para MIM mesmo, para que onde EU estiver, estejais 

vós também”. João 14:1-3 

 Vamos deixar que o apóstolo João conte-nos o que ele viu na Nova Jerusalém: 

 “Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi 

também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de DEUS, ataviada como noiva adornada 

para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de DEUS com os homens. 

DEUS habitará com eles. Eles serão povos de DEUS e DEUS mesmo estará com eles”. Apocalipse 21:1-3 

 E João continua: Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e 

falou comigo, dizendo: Vem, vos mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro e me transportou em Espírito até 

a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de DEUS, 

a quem tem a glória de DEUS. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe 

cristalina. Tinha grande e alta muralha, doze portas e junto as portas, doze anjos e sobre eles, nomes inscritos, 

que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e 

três a oeste.   

 

A muralha da cidade tinha doze fundamentos, e estavam sobre estes, os doze nomes dos doze apóstolos 

do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas 

e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 

doze mil estádios. O seu cumprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha, cento e quarenta 

e quatro côvados, medida de homem e isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de 

ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie 

de pedras preciosas. O primeiro é jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o 

quinto de sardonio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de 

crisópraso, o undécimo de jacinto, e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas, e cada uma 

dessas portas, de uma só perola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela, não vi 

santuário, porque o seu santuário é o SENHOR DEUS Todo Poderoso e o CORDEIRO. A cidade não precisa 

nem de sol e nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de DEUS a iluminou e o CORDEIRO é a sua 

lâmpada.  

 Prezado adolescente, este lugar é seu por promessa! E aí, você vai querer ir para lá? Oro que você nunca, 

mas nunca mesmo, abandone os caminhos do SENHOR. Não permita que o prazer transitório do pecado te 

afaste da maravilhosa e insuperável Nova Jerusalém. Ore ao SENHOR e peça a ELE a bênção de reservar um 

lugar para você lá. Que DEUS te abençoe neste final de ano e que no seu novo ano você continue apaixonado 

por JESUS. Feliz ano novo com DEUS no comando de sua vida adolescente.  

 

 

  Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Dezembro 

Seu Melhor Presente para DEUS 

 Dá-me filho meu, o teu coração e os teus olhos observem 

os meus caminhos. Provérbios 23:26 

 Você, adolescente de DEUS, que um dia aceitou a JESUS CRISTO como seu 

SALVADOR E SENHOR, pode se considerar um privilegiado.  Quando você olha para 

seus colegas de ensino médio, de estágio ou mesmo da faculdade e vê quão longe 

eles estão vivendo dos caminhos do SENHOR, você consegue ver claramente como 

DEUS foi bondoso para contigo, te separando deste mundo de pecado e te colocando 

como um instrumento poderoso no reino de DEUS. 

 O nosso DEUS trabalha desde sempre para lhe presentear. Vejo pela fé o 

nosso DEUS no Jardim do Éden criando um jardim maravilhoso e colocando nossos 

primeiros pais para o cultivar e o guardar. DEUS criou três instituições lá atrás, no 

início dos tempos e o relato de Gênesis é bem claro ao mostrar que o casamento, o 

trabalho e o sábado foram presentes de DEUS para seus filhos. 

 Se DEUS não tivesse criado o casamento você não estaria aqui e muito 

menos seus pais. Você não estaria lendo essa meditação, você não teria planos, nem 

sonhos, nem namorada (o), nem férias, nem lazer, nunca levantaria cedo para 

dobrar seus joelhos e agradecer ao SENHOR pela sua noite e muito menos viveria 

para louvar o seu nome. Sem o casamento de seus pais você sequer existiria e, 

portanto, agradeça ao SENHOR pela bênção maravilhosa do casamento entre 

cristãos. No projeto divino do casamento existe um homem e uma mulher e os filhos 

legítimos nascem de uma mulher. Isso é casamento. Isso é família. O que existe fora 

disso é projeto de homens e não de DEUS. 

 Você consegue ver em plena adolescência quantas bênçãos o trabalho 

remunerado de seus pais te trouxe? Veja onde você mora, as roupas que você usa, 

a comida que você come e irás viver o resto de sua vida agradecendo diariamente 

ao SENHOR pelas bênçãos do trabalho de seus pais.  

 O sábado como sétimo dia da semana para descanso e adoração foi instituído 

pelo próprio DEUS para ser um dia sagrado, separado e exclusivamente do 

SENHOR. Neste dia DEUS espera encontrar seus filhos nas suas diversas igrejas 

espalhadas pelo mundo, pois ELE estará para honrar os seus filhos fiéis. Neste 

ambiente santo, o CRIADOR e suas criaturas irão passar momentos maravilhosos 

juntos. 

 Quantas bênçãos estão à disposição de tantos adolescentes, mas a grande 

maioria não quer saber dos caminhos do SENHOR. Eles preferem seguir suas 

intuições e irão pagar pelo preço de suas péssimas escolhas. Mas depois de receber 

tanto de DEUS, tem um presente que só você pode dar a ELE, que é o seu coração, 

sua mente, sua decisão permanente de ser fiel a ELE e aos princípios de sua 

maravilhosa Palavra. Já entregou sua vida ao SENHOR? Se ainda não fez o que te 

falta para tomar a melhor decisão de sua vida? 
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Dois de Dezembro 

Três Provérbios 

 Quando o teu inimigo cair não te alegre, nem quando 

ele tropeçar, se regozije o seu coração. Provérbios 24:17 

 Este provérbio tem tudo a ver com um dos mais maravilhosos ensinamentos 

de nosso líder JESUS CRISTO: “Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos 

perseguem”. Mas este provérbio continua no verso 18: “Para que o SENHOR não o 

veja e isso seja mau aos seus olhos e dele desvie a sua ira”. Para adolescentes de 

DEUS que um dia aceitaram JESUS CRISTO como o seu Salvador e Senhor, este 

conselho de Salomão é perfeito. Se tratássemos nossos inimigos como se fossem 

inimigos de verdade que diferença teria feito o sangue de JESUS em nossa vida? 

Nossas atitudes, nossa vida, nosso exemplo como cristãos devem mostrar ao mundo 

como ter JESUS CRISTO conosco faz toda a diferença. 

 Como pessoas comuns que nunca ouviram falar de JESUS e, portanto, não 

o aceitaram como seu salvador pessoal é de se esperar que eles queiram mais que 

seus inimigos caiam e se arrebentem, mas o provérbio de Salomão te leva para o 

Calvário e se o sangue de JESUS não faz a menor diferença na sua vida, o que está 

acontecendo com você? Nossa reação como cristãos deve ser diferente e é muito 

fácil de escrever sobre isso, mas precisamos aprender a viver isso. 

 O segundo provérbio dos três escolhidos para meditarmos é: “Não sejas 

testemunha sem causa contra o teu próximo, não uses os teus lábios para enganar”. 

Que baita conselho não é verdade? Adolescentes lavados no sangue do Cordeiro não 

devem andar por aí usando seus lábios para enganar, mesmo porque você sabe 

muito bem quem é o pai da mentira. Você que é do SENHOR não pode peregrinar 

nem de brincadeira nos territórios do inimigo e a mentira é uma de suas armadilhas 

preferidas. 

 O terceiro provérbio fala de vingança e a essência deste provérbio é algo a 

ser feito por todo coração ainda não convertido ao SENHOR JESUS. Veja o verso 

29: “Não digas: como ele fez a mim, assim também farei a ele, pagarei cada um 

segundo a sua obra”. 

 Como adolescente de DEUS, você consegue ver de forma bem clara como o 

sangue de JESUS CRISTO deve fazer a diferença na sua vida? Quando ELE entra 

em nossa mente, em nossas escolhas, em nossas decisões, quando nos ajoelhamos 

diariamente para entregar nosso dia a ELE e confiamos que ELE irá dirigir tudo da 

melhor forma, não tem como seu dia ser perdido. ELE está no comando de sua vida 

e se você aprender a confiar NELE, você nem precisará ficar preocupado com o seu 

futuro e seu dia de amanhã, pois ELE estará no seu amanhã, cuidando de você. 

Não é maravilhoso ter uma Trindade inteira trabalhando em favor de nossa 

salvação? 
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Três de Dezembro 

Maças de Ouro 

 Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a 

palavra dita ao seu tempo. Provérbios 25:11 

 Consegui encontrar sete provérbios fantásticos dentre os vinte e oito escritos 

por Salomão neste capítulo vinte e cinco. Nossa quanto número! 

 Salomão se utiliza de um princípio básico da educação para poder deixar 

bem vívida a sua marca em Provérbios. Ele se utiliza da repetição e ele sempre 

aproveita para repetir alguns provérbios em alguns capítulos diferentes e desta 

forma você pode até pensar que está lendo algo novo, mas provavelmente ele já 

escreveu sobre o assunto em algum lugar.  

 Salomão não se cansou de aconselhar adolescentes a falarem pouco, a 

pensar antes de falar, a não se precipitar e tomar decisões insensatas e em nosso 

provérbio de hoje, Salomão compara a sabedoria da palavra dita ao seu tempo com 

a beleza de uma maçã de ouro sendo servida numa bandeja de prata.  A grande 

verdade é que este provérbio tem uma importância muito grande no seu dia a dia e 

você precisa orar ao SENHOR diariamente para falar as palavras que precisam ser 

faladas exatamente na hora certa em que elas precisam ser faladas. Isso é maçã de 

ouro em salva de prata. Todos acharão incríveis as suas colocações, pois você pediu 

sabedoria e nosso DEUS não irá lhe negar. 

 Veja que interessante este provérbio que encontrei no verso 14: “Como 

nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas 

que não dá”. Neste verso encontramos a atitude típica das pessoas que falam e 

prometem ajudar seu próximo, mas tudo não passa de um teatro, de palavras 

lançadas ao vento, pois nada do que ele prometeu irá se cumprir. Você já viu artistas 

participando de programas de arrecadação de recursos para ajudar crianças e 

adolescentes? Será que são ventos que não trazem chuva ou eles realmente 

colocaram a mão no bolso e também fizeram a sua parte? É muito fácil pedir, o 

difícil é ajudar. 

 Existem dois provérbios incomuns, onde Salomão te alerta para o uso 

indevido do mel: “Se achares mel, come o que te basta, para que não te fartes dele 

e o venhas vomitar”. Verso 16 e veja a repetição do mesmo conselho no verso 27: 

“Comer muito mel não é bom, nem é honroso promover a própria honra”. Qual o 

foco de Salomão, segundo eu entendi? Ele está te alertando novamente para o 

pecado da intemperança. 

 Um conselho final para o seu dia de hoje para te ajudar no seu futuro, 

encontrei no verso 17: “Retira o teu pé da casa do teu vizinho, para que não se 

enfade de ti e te odeie”. Essa poderá ser a sua política de vizinhança daqui para 

frente. Quando você tiver a chance de sair de casa e tiver sua própria família, você 

já sabe como se posicionar com relação aos seus vizinhos. Salomão pensou em tudo, 

não é verdade? Parece que para tudo ele tinha um provérbio. 
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Quatro de Dezembro 

Dez provérbios sobre tolos 

 Como a neve no verão, ou como a chuva na sega, assim 

não convém ao tolo a honra. Provérbios 26:1 

 Continuando a repetir e você adolescente já sabe a importância da repetição 

no processo de aprendizado, Salomão resume em dez caprichosos provérbios toda 

a sua sabedoria te alertando sobre este tipo de cidadão. Você já viu o primeiro 

provérbio no verso de hoje e vamos conhecer os outros nove. O segundo verso é: “O 

açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo”. Verso 

3. Salomão deixa bem claro a forma como ele sugere que os tolos deveriam ser 

tratados. 

 Vamos ao terceiro verso: “Não respondas ao tolo, segundo a sua estultícia, 

para que também não te faças semelhante a ele”. Verso 4. Em outras palavras, 

nunca trate uma pessoa tola como ele te trata. Porque você iria se nivelar por baixo. 

Lembre-se sempre da regra áurea do relacionamento entre pessoas deixadas pelo 

nosso líder JESUS nos evangelhos: “Tudo quanto quereis que os homens vos façam, 

fazei-o vós também a eles”. 

 Vejamos ao quarto verso: “Responde ao tolo segundo a sua estultícia para 

que também não te faças semelhante a ele”. Verso 5. Em outras palavras, Salomão 

te orienta a responder ao tolo com as suas palavras, com a sua sabedoria, dando a 

ele uma aula prática de como ser inteligente no trato com o seu próximo. 

 Vamos ao quinto verso: “Os pés cortam e o dano sorve, quem manda 

mensagens pela mão do tolo”. Verso 6. Realmente Salomão tem toda a razão, pois 

o tolo ou o insensato não é mesmo a pessoa mais indicada para ser um bom 

mensageiro. Segredos de amigos para amigos não podem ser compartilhados com 

os tolos. 

 Vejamos o sexto verso: “Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim 

é o provérbio na boca do tolo”. Verso 7. O sétimo verso nos diz: Como o que ata uma 

pedra numa funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Verso 8. Vejamos juntos o 

nono verso: “Como o espinho que entra no ébrio, assim é o provérbio na boca do 

tolo”. Verso 9. 

 Salomão encerra suas admoestações sobre os tolos com mais dois 

provérbios: “Como o flecheiro que a todos espanta assim é o que assalaria o tolo”. 

Verso 10, e o último provérbio é: “Como o cão que torna ao seu vomito, assim é o 

tolo que repete a sua estultícia”. Verso 11. 

 E para que todos os adolescentes de DEUS nunca mais esqueçam os dez 

provérbios sobre os tolos, Salomão fecha com chave de ouro seus conselhos, com o 

mais conhecido provérbio deste capítulo: “Tens visto um homem sábio aos seus 

próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele”.  

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 14 

 

Cinco de Dezembro 

Vivendo o hoje 

 Não presumas do dia de amanhã, pois não sabes o que 

produzirá o dia. Provérbios 27:1 

 Estou escrevendo essa meditação no dia dezoito de dezembro de 2015. Pude 

levantar cedo mais uma vez e me encantar com os maravilhosos ensinamentos da 

Palavra de DEUS e pude sublinhar alguns provérbios incríveis encontrados neste 

precioso capítulo vinte e sete. 

 Hoje resolvi alterar minha rotina de culto e pude ficar mais tempo com o 

SENHOR e Sua Palavra pela manhã e deixei para o final do meu dia, minha missão 

de escrever para você adolescente. Depois de uma semana bem intensa de trabalho, 

estou em São Paulo para fazer um curso de atualização em cálculos judiciais pelo 

meu emprego no governo federal. Posso ver o sol querendo se pôr ao final desta 

semana bem tensa e fico extremamente feliz, pois mais um deleitoso sábado do 

SENHOR está chegando à minha vida. Não vou poder fazer o tradicional culto de 

chegada de sábado com minha família, mas com certeza amanhã estarei em casa 

com minha esposa e minhas duas filhas.  

 Fico feliz com a providência divina de criar seis dias para a nossa vida de 

trabalhos, lutas e realizações, mas quando o sábado chega para coroar toda esta 

semana de lutas eu posso parar para me relacionar melhor com o meu DEUS, não 

tem como não agradecer ao meu CRIADOR pela provisão de um dia para descanso 

e adoração. 

 Salomão nos deixa um conselho para não nos preocuparmos com o dia de 

amanhã, pois não sabemos o que nos irá acontecer. Em outras palavras, Salomão 

está querendo dizer a você adolescente o quão importante é que você viva bem o seu 

dia de hoje. Você não tem como mudar o seu passado e não tem como antecipar o 

seu futuro e, portanto, o que te resta é o hoje. Por mais que todos os adolescentes 

estejam para entrar logo na universidade de preferência pública para não onerar 

mais ainda seus pais, ou mesmo ansiosos para aprender a dirigir ou então realizar 

o sonho dourado de ter um namorado (a), lembre-se sempre que o seu futuro está 

nas mãos do SENHOR e no devido tempo e sempre de acordo com a vontade DELE, 

as coisas acontecem. 

 Quando abri a Palavra de DEUS e vi o provérbio do dia que iria me servir de 

inspiração, o ESPIRITO SANTO DE DEUS me trouxe à memória um dos mais 

significativos ensinamentos de meu líder JESUS CRISTO. ELE nos diz em Mateus 

6:25 e 26: “Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou 

beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do 

que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus que 

não semeiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros e vosso Pai celestial as 

alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas”? 

 JESUS CRISTO e o rei Salomão estão te ensinando a mesma verdade.  
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Seis de Dezembro 

Repreensão Aberta 

 Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. 

Provérbios 27:5 

 Que palavrinha difícil de digerir pelos adolescentes a tal da repreensão. No 

fundo ninguém gosta de ser repreendido, pois quando somos repreendidos foi 

porque fizemos algo errado e a nossa natureza pecaminosa nos leva a fazer coisas 

que não gostamos de fazer. Na maioria das vezes, o pecado do orgulho nos impede 

de nos humilharmos e aceitarmos as repreensões que nos fazem. 

 Os adolescentes precisam se acostumar com as repreensões, pois elas virão 

de diferentes formas, de diferentes origens e de diferentes pessoas. Seus amigos de 

verdade e não os do Facebook irão lhes repreender, quando virem que você está 

tomando alguma atitude que te leve a perdição. Seus falsos amigos serão aqueles 

que irão te apoiar em tudo o que você fizer, mesmo que você esteja atolado no 

lamaçal do pecado. Na verdade, você pode viver muito bem sem o apoio irrestrito 

desses falsos amigos e se você ainda os mantém como amigos somente para amaciar 

o seu ego, está na hora de tomar atitude e dispensá-los não é verdade. A vida é 

muito curta para ter um bando de falsos amigos te bajulando e te fazendo se achar 

importante quando na verdade nada disso é verdadeiro. 

 Além de seus amigos, prepare-se para ser repreendido pelos seus 

professores, seus pastores, seus líderes espirituais, seus futuros chefes e até pelas 

pessoas que irão pagar seu salário ou seja os seus patrões. Um dia você receberá 

tantas repreensões em seu ambiente de trabalho que você terá uma vontade incrível 

de jogar tudo para o alto e começar de novo em um lugar, mas Salomão também foi 

inspirado por DEUS para te ensinar a não tomar atitudes precipitadas e se 

arrepender depois. Mas pode ter certeza que você vai ter essa vontade quando tiver 

começado a trabalhar. Melhore sempre seu currículo para abandonar empregos 

chatos e galgar empregos melhores. 

 Tem duas pessoas muito importantes para sua vida adolescente e também 

aprenderam com o rei Salomão que melhor é a repreensão aberta do que o amor 

encoberto. Essas duas pessoas incríveis que DEUS te deu de presente para amarem 

e cuidarem de você são seus pais e quando eles te repreenderem, escute e lembre-

se com certeza de que se eles estão tomando essa atitude simplesmente porque o 

amam. Se eles não o amassem, eles deixariam você fazer o que quisesse e 

geralmente adolescentes que fazem o que querem vão presos muito cedo. 

 Seus pais também aprenderam com o rei Salomão o que ele escreveu em 

Provérbios 27:6: “Fieis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem 

odeia são enganosos”.  

 DEUS também usa sua santa Palavra para lhe repreender.  Esteja com sua 

mente aberta para ouvir as repreensões de quem sempre lhe amou. 
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Sete de Dezembro 

Amigos são para Sempre 

 Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. 

Provérbios 27:10 

 Se existe uma palavra que faz parte do vocabulário dos adolescentes é a palavra 

amizade. Todo adolescente que eu conheço gosta de ter amigos e os que não tem amigos 

são porque esqueceram que o princípio básico da amizade é: Para ter amigos, seja um 

amigo. A grande maioria dos adolescentes que não possuem amigos são porque se 

acham tão importantes que esperam ser procurados e bajulados. Não tem aquela 

humildade de sair de seu cantinho tecnológico onde a realidade virtual o encanta para 

encarar o mundo real onde as coisas boas e ruins irão acontecer e lhe deixar preparado 

para a vida. 

 Parece fácil ter amigos, mas a realidade me diz que não é assim tão fácil. Para 

ter uma amizade sólida, você precisará sair do seu mundinho, se abrir e assim outras 

pessoas te verão como você é de verdade e os que gostarem do que viram serão seus 

reais amigos. De amigos falsos e gente que não consegue falar em pé o que ele escreveu 

sentado, o mundo está cheio e você pode muito bem selecionar a sua amizade.  

 Você adolescente pode escolher também não se abrir e pode até ter mais amigos 

do que imagina, mas sua amizade será baseada em falsidade, mentira, superficialidade 

ou propaganda enganosa. Na adolescência de nossas curtas vidas é a época que você 

fará mais amigos. Você encontrará e fará amigos na sua escola, no prédio e na rua onde 

você mora, mas particularmente creio que seus melhores amigos, aqueles que irão te 

conhecer de verdade, estarão dentro da mesma igreja que você frequenta. 

 Na casa do SENHOR, no ambiente sagrado, você, adolescente de DEUS, deve 

estar orando, cantando, testemunhando, acampando, passeando, servindo ao próximo 

e desta forma sua vida com o SENHOR e com seus irmãos em CRISTO estará bem visível 

e transparente. As igrejas não são lugares para andar com máscaras e você com certeza 

não vai precisar usar nenhuma delas. Neste ambiente sagrado você encontrará outros 

(as) adolescentes como você e ali surgirão sólidas e estáveis amizades. Todos os meus 

melhores amigos e que me aceitaram como eu sou a despeito de meus defeitos e 

pecados, eu os encontrei nos bancos de minha igreja. O SENHOR sabia que eu iria 

precisar deles e me presenteou para minha alegria e minha felicidade. Minha namorada, 

minha noiva e depois a mulher que se tornou minha esposa também estava na minha 

igreja. Minhas filhas que vieram depois de mim, também encontraram seus melhores 

amigos e namorados nos bancos de uma igreja. Deus sabia que elas também 

precisariam de bons amigos e lhes deu todos de presente.  

 

 

 Prezado adolescente, siga o conselho de Salomão e não abandone os seus 

amigos. Simples assim. Tenha um dia fantástico na companhia de JESUS, seu melhor 

amigo, e de todos os bons amigos que DEUS já encaminhou para deixar sua vida mais 

incrível e feliz. Abri-la diariamente, aprender com os inspirados homens de DEUS e levar 

para sua vida adolescente é o melhor a ser feito por você hoje. 
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 Outra oração no verso 3: “Guarda-me SENHOR das mãos dos ímpios, 

preserva-me do homem violento, os que se empenham por me desviar os 

passos”. Oremos ao SENHOR por distância dos perversos e dos violentos.  
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Oito de Dezembro 

Adolescentes Zelosos 

 O que cuida da figueira comerá do seu fruto. O que zela 

pelo seu senhor será honrado. Provérbios 27:18 

 No livro de Provérbios todos os adolescentes podem buscar sabedoria para 

sua vida. Os conselhos que vem do inspirado rei Salomão fazem a diferença na sua 

vida hoje e te permitirão ter uma vida plena e abundante também no seu futuro. 

Salomão deixa dois recados diferentes nesse nosso verso de hoje e podemos 

aprender valores importantes que irão ajudar você na sua nobre missão de construir 

um bom caráter. 

 O que cuida da figueira comerá do seu fruto é um recado direto para todos 

os adolescentes que sabem o que querem na vida e quem sabe o que quer irá se 

empenhar ao máximo em atingir o seu objetivo. Se você mora numa casa e seus 

pais tiveram a ideia de ter um jardim ou pomar, você saberá por experiência própria 

o que Salomão está tentando lhe dizer por palavras. Um outro recado dessa mesma 

parte do verso é que você sempre irá colher o que você plantou e se você não plantar 

bem sua escala de princípios e valores agora na adolescência, não espere ter uma 

juventude plena e abundante. Você é um privilegiado por estar na adolescência, 

pois você tem algo que os jovens e adultos não tem, que é o tempo. Invista parte de 

seu tempo livre para fazer algo que realmente te torne um adolescente digno e 

valoroso, algo que abençoe sua família e seu próximo. Não espere colher bons frutos 

se suas escolhas não te levarem a isso. Quantas vidas jovens e adultas falidas 

existem nesse mundo, simplesmente porque não cuidaram de suas figueiras 

durante sua adolescência. 

 A segunda parte do verso tem muito a ver com o seu futuro ou quem sabe 

com o seu presente se você já estiver trabalhando. Geralmente quando adolescentes 

entram no mercado de trabalho eles o fazem pela porta do estágio ou pelo programa 

do menor aprendiz, ainda pouco conhecido pela maioria dos pais de adolescentes. 

Dependendo de seu interesse pelo aprendizado e a forma como você se relacionará 

com o dono da empresa, você conseguirá ser respeitado, algo meio que incomum 

quando vemos adolescentes trabalhando. Além do respeito você terá uma chance 

única de conseguir um emprego com carteira assinada e direitos trabalhistas como 

férias, décimo terceiro salário, fundo de garantia, auxílios alimentação, vale 

transporte e outros benefícios exclusivos que só a sua empresa poderá lhe dar. Sua 

postura no ambiente de trabalho, seu empenho, sua dedicação, sua pontualidade, 

sua disposição em aprender, irá abrir portas que antes estavam fechadas para 

qualquer adolescente. Você irá fazer a sua história na vida profissional. Você terá 

excelentes exemplos de sucesso, mas você é que construirá sua carreira. 

 Não fará bem para sua vida profissional bater de frente com o seu patrão, 

pois ele é quem remunera o seu trabalho. Se você o honrar, muito provavelmente 

ele também te honrará. Esse é o recado de Salomão: o que zela pelo seu senhor, 

será honrado. Mais uma vez, simples assim. 
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Nove de Dezembro 

Crisol, Prata, Forno e Ouro 

 Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o 

homem é provado pelos louvores que recebe. Provérbios 27:21 

 Estamos chegando na reta final dos preciosos ensinamentos do sábio 

Salomão. Todo adolescente que resolver investir tempo na preciosa Palavra de DEUS 

terá lido seus sábios conselhos e poderá colher grandes bênçãos para sua vida 

material e principalmente para sua vida espiritual. Aprender os preciosos 

ensinamentos da Palavra de DEUS e aplica-los na sua vida adolescente, vai fazer 

uma diferença extraordinária na sua trajetória de vida nesta terra. Como você pode 

ter certeza de que estes ensinamentos bíblicos poderão fazer tanta diferença assim 

na sua vida? É bem simples. Basta você, que é um adolescente de DEUS e anda nos 

caminhos do SENHOR, dar uma olhadinha na vida de seus amigos que ainda não 

conhecem o SENHOR e muito menos os Seus caminhos. Quando você vê as suas 

escolhas e analisa cuidadosamente as consequências das mesmas e vê as escolhas 

de seus amigos que não conhecem o SENHOR, você consegue ver de forma clara 

que sua vida, seus planos, seus sonhos, seus hábitos de vida são muito, mas muito 

melhores que os deles. Sua qualidade e seu estilo de vida, os momentos incríveis 

que você passa na companhia do SENHOR fazem hoje e farão no seu futuro toda a 

diferença na sua vida. Não tem o menor sentido abandonar os caminhos do 

SENHOR e trocar as bênçãos divinas pelas desgraças do pecado que vêm 

embrulhadas com o nome de prazer. 

 Nosso verso de hoje nos traz um ensinamento profundo, pois ele trata de sua 

reação quando você recebe elogios, louvores, aplausos e bajulações. Você 

adolescente precisa entender que quando se recebe um elogio ou honras pelas suas 

atitudes, precisa analisar quem te fez o elogio e se de fato você merece tais 

honrarias. Existe muita falsidade, muita mentira e muito interesse embutido nos 

elogios e somente com a sua caminhada pela estrada da vida, você irá acumular 

maturidade suficiente para fazer diferença entre as reais intenções das pessoas que 

o elogiam. 

 É muito importante que você adolescente saiba que existem pessoas que por 

não terem a menor competência em ambiente de trabalho, para se manterem no 

emprego precisam constantemente bajularem e elogiarem seus chefes e superiores. 

É o que comumente chamamos de puxa saco. Se prepare, pois você irá conviver 

com vários cidadãos dessa raça ao longo de uns bons trinta e cinco anos de trabalho 

que você terá pela frente. 

 Também é importante que você saiba receber os louvores e elogios sinceros 

que as pessoas sinceras lhe farão. Seus pais serão as pessoas mais sinceras e 

honestas com você e quando eles te honrarem e te elogiarem, dê um abraço e um 

beijo neles, porque se eles forem sábios saberão o quanto faz diferença na formação 

de seu caráter um elogio feito de forma sincera e carinhosa. O crisol prova a prata, 

o forno o ouro e os elogios, os adolescentes.  
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Dez de Dezembro 

Pobres e Íntegros 

 Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o 

perverso nos seus caminhos ainda que seja rico. Provérbios 28:6 

 Quando adolescentes de DEUS abrem diariamente a Palavra de DEUS, o 

resultado são bênçãos espirituais e materiais para sua vida. A Palavra de DEUS ao 

longo de seus sessenta e seis livros sempre irá te levar cada vez mais perto de DEUS 

Pai, DEUS Filho e DEUS ESPÍRITO SANTO. Os caminhos do SENHOR são os 

caminhos dos valores, dos princípios morais, de justiça, da honestidade, da 

integridade de caráter, da honradez, da transparência, do amor a DEUS sobre todas 

as coisas e ao próximo como a nós mesmos.  

 Vivemos num mundo dividido economicamente falando. Existem pessoas 

extremamente bilionárias que tem várias empresas, com negócios diferentes, 

riquezas e patrimônio acumulado, possuem tanto dinheiro que apenas uma 

pequena mudança na bolsa de valores de Nova York ou mesmo a de Tóquio, as leva 

a perder milhões de dólares em apenas alguns minutos. Ontem li na Internet que o 

brasileiro mais rico do Brasil, o acionista majoritário do grupo Ambev, que comando 

o mercado de cervejas em nosso país, ganha milhares de reais por minuto. Sim, é 

isso mesmo que você leu: a cada minuto ele ganha mais dinheiro que talvez seus 

pais ganhem ao longo de todo o mês. Creio firmemente que todos os recursos 

gerados pelo ramo cervejeiro são dignos e honestos, pois a Receita Federal do Brasil 

mantém auditores especializados em grandes empresas para ver se não há qualquer 

vestígio de sonegação de impostos. 

 Se por um lado existem muitos poucos ricos, existem bilhões de seres 

humanos vivendo abaixo da linha da pobreza, o que podemos chamar de miseráveis. 

Na tentativa de deixar a classe pobres e miseráveis e se tornar alguém que tenha 

dinheiro para atender suas necessidades, muitos pobres quebram seus princípios 

e valores morais e tornam-se desonestos e ladrões. Existe fraude em tribos de índios 

brasileiros, pois um mesmo bebê indígena é registrado nos cartórios da cidade como 

filho de diversas mães e tudo isso para ganhar sem esforço nenhum, quatro meses 

de salário maternidade, integralmente pago pelo governo federal do Brasil. 

 O governo federal do Brasil também paga um benefício para pescadores que 

ficam sem salário nos três ou quatro meses em que os peixes estão procriando e 

devido a fraudes cometidas por pescadores pobres, milhares de candidatos a 

pescador se cadastram sem nunca terem pescado qualquer peixe na vida. Não são 

só os ricos, os empresários e os políticos que têm fama de ladrões, os pobres 

também cumprem muito bem esse papel quando a oportunidade bate à sua porta. 

 Todos estes pobres desonestos precisam urgentemente conhecer JESUS 

CRISTO que é o único que lhes pode perdoar seus pecados. 
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Onze de Dezembro 

Companheiro de libertinos 

 O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro 

de libertinos envergonha a seu pai. Provérbios 28:7 

 Se existe um presente que DEUS dá a todos os seus filhos é o direito de 

escolha. DEUS nunca irá forçar, impor, manipular o seu direito de escolher entre o 

que é certo e o que é errado. Muitos não cristãos questionam porque DEUS não 

destruiu Lúcifer lá no céu quando ele suscitou a dúvida sobre o caráter de DEUS. 

Teria sido muito mais fácil eliminar a oposição do que conviver com ela. Nosso 

arqui-inimigo realmente espalhou a dúvida sobre o caráter de DEUS para todo os 

anjos e se DEUS tivesse destruído Lúcifer, ele estaria certo em suas colocações. 

DEUS realmente seria o tirano e o ditador de quem tanto Lúcifer falara. Mas em sua 

misericórdia DEUS deu a última chance para Lúcifer e para todas as legiões 

angelicais e quem quisesse ficar do lado do inimigo poderia ficar, só que o céu não 

seria mais o seu lar. Por conta do inalienável direito da liberdade de escolha, um 

terço das hostes angelicais deixaram os caminhos do SENHOR e passaram a perfilar 

no exército de Lúcifer. Com certeza esta foi a pior escolha que aquele grupo de anjos 

do SENHOR fizeram ao longo de sua vida e mesmo assim DEUS não os destruiu. 

 Vocês adolescentes de DEUS precisam entender de uma vez por todas que a 

sagrada lei dos dez mandamentos não tem por objetivo tirar a sua liberdade, mas 

sim te proteger e te livrar das consequências nefastas e danosas do pecado. Quando 

DEUS te pede para adorar somente a ELE é porque mais do ninguém, nosso DEUS 

sabe onde você vai parar quando você escolhe adorar a Lúcifer. Quando DEUS te 

pede para você não se curvar diante de uma imagem, ELE sabe quais são as reais 

intenções de Lúcifer em tirar a honra da adoração ao SENHOR para substitui-la por 

adoração a objetos de pau e pedra. 

 Quando DEUS te pede para não falar o SEU sagrado nome em vão é para 

que você cresça com a consciência bem clara em sua mente que somente DEUS é 

DEUS e somente ELE é santo. Quando em suas brincadeiras, piadas e conversas 

fúteis e frívolas você menciona o sagrado nome do SENHOR, você acaba colocando 

DEUS no mesmo patamar que você, um pobre mortal e desta forma, suas atitudes 

desonram totalmente o nome do SENHOR e você conhece muito bem o verso que te 

diz que “de DEUS não se zomba”. 

 Quando DEUS te pede para guardar e santificar o dia de sábado é porque foi 

ELE que escolheu o sábado para ser santificado e não um padre ou um pastor 

mortal de qualquer igreja. Como ELE é DEUS, ELE sabe a bênção que é você 

adolescente parar todas as suas atividades seculares e tirar um dia para descansar 

e também santificar, ou seja, fazer coisas que agradem ao SENHOR. Os outros seis 

mandamentos DEUS te deixou para nortear o seu relacionamento com o seu 

próximo. Se você quer ser livre de verdade, então aprenda que só existe perfeita 

liberdade para quem obedece a lei de DEUS. 
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Doze de Dezembro 

Jogue Limpo com DEUS 

 O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, 

mas os que a confessa e as deixa, alcançará misericórdia. 

Provérbios 28:13 

 Não tenho ideia quantos provérbios Salomão escreveu, mas se tivesse que 

escolher um que fosse o mais significativo de cada capítulo com certeza esse seria 

o meu preferido deste capítulo.  

 Que linda mensagem para o seu coração adolescente! Salomão está te 

dizendo de forma bem clara que se você quiser ser um adolescente de sucesso, não 

pode viver uma vida de transgressões, ou seja, viver abertamente no mundo do 

pecado. Enquanto não entregamos nossa vida ao SENHOR, nós vivemos no mundo 

do pecado, curtimos, amamos e compartilhamos abertamente todas as nossas 

transgressões, pois para quem está no pecado e não conhece a verdade, tudo o que 

se faz é muito natural. 

 Toda essa paixão pelo pecado pode ser vista de forma nítida na vida de seus 

amigos adolescentes que ainda não aceitaram a Jesus como seu salvador e 

SENHOR, mas a sua vida de adolescente de DEUS foi transformada pelos méritos 

de JESUS na cruz do calvário e os adolescentes de DEUS não podem brincar de 

andar nos caminhos do SENHOR e se deliciar com os prazeres nojentos do pecado 

que existem de sobra no território do inimigo de DEUS. Com DEUS não se brinca e 

você já deve ter ouvido essa repreensão. 

 O caminho que torna um adolescente de DEUS um vencedor a cada dia, 

passa pela confissão sincera e honesta de seus pecados. Veja a segunda parte do 

verso de hoje: “Mas os que a confessa e as deixa alcançará misericórdia”. Os 

adolescentes de DEUS para seguir à risca os ensinamentos desse provérbio além de 

confessar, deverão deixar de lado o que machuca o coração de DEUS. Quando você, 

mesmo sendo um cristão convertido, resolve viver deliberadamente convivendo com 

um pecado acariciado seja ele qual for, você machuca o coração de DEUS, pois você 

sabe o que é certo e escolhe fazer o que é errado. 

 Digamos que você em seus áureos anos da adolescência resolveu se 

apaixonar por um lixo chamado novela. Eu entendo perfeitamente que os 

adolescentes que não tem o temor do SENHOR curtam e compartilhem toda a 

podridão, imoralidade, idolatria, mentira, licenciosidade, satanismo, indecência e 

outras nojeiras que existem nas novelas e que são repassadas como algo muito 

natural e normal. O que eu realmente não consigo entender é como adolescentes 

que um dia foram salvos pelo precioso sangue de JESUS ainda prefiram passar 

tempo com os prazeres do inimigo do que um tempo de qualidade com o SENHOR 

e Sua palavra. Você que é um adolescente do SENHOR já notou quanto lixo do 

pecado está embutido nos filmes, nas novelas, nos famosos seriados norte 

americanos e nos documentários em geral? Não basta apenas confessar ao SENHOR 

que você passou um tempo no território do inimigo, você precisa sair de lá para 

alcançar a misericórdia e o perdão de DEUS. 
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Treze de Dezembro 

Adolescentes Vadios 

 O que lavra a sua terra virá a fartar-se do pão, mas o que 

se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Provérbios 28:19 

 Mas uma vez o sábio Salomão nos fala sobre os benefícios de uma bênção 

criada pelo SENHOR chamada trabalho. Como você já sabe quem criou o trabalho 

foi DEUS. Ele fez isso no jardim do Éden e o primeiro operário da história da 

humanidade foi Adão e a segunda foi Eva.  

 Adolescentes que vivem nas grandes cidades não tem a menor ideia do 

trabalho que dá para lavrar uma terra. As atividades físicas ligadas ao plantio e a 

colheita são realmente desgastantes para o nosso corpo, mas mantém sua mente 

limpa e fresca para entender e ouvir melhor a voz suave do ESPIRITO SANTO DE 

DEUS. Já tive a oportunidade de trabalhar por cinco longos dias de minhas 

preciosas férias na colheita de  feijão. Foi apenas colher feijão. Não fui nem capinar, 

lavrar, molhar ou fazer qualquer outra atividade mais trabalhosa. Eu pensei comigo 

mesmo que seria fácil apenas colher feijão. Que triste engano o meu. Não demorou 

muito para descobrir que eu estava redondamente enganado. Para começar você 

tem que estar vestido com calça comprida e também um camisa de manga comprida 

caso você tenha esquecido de comprar o protetor solar.   

 Nos dias em que o feijão estava pronto para ser colhido, o sol resolveu 

aparecer com todo o seu resplendor e minha tarefa como a de todos os meus outros 

parentes era arrancar as ramas de feijão e amontoa-las em grandes montes. Para 

evitar as perdas durante a colheita, tínhamos que marcar nossas áreas de colheita 

e desta forma ninguém entrava no seu território para fazer o que caberia a você.  

Com um sol tão forte, não tem como evitar o suor, aquele cheirinho maravilhoso 

que o SENHOR providenciou para cada um saber que está precisando de um bom 

banho. Com o suor vêm as incríveis, fantásticas, especiais criaturinhas chamadas 

moscas para te acompanhar nessa missão da colheita para o dia inteiro. No auge 

do calor, do sol, das moscas, a saída era parar para se hidratar e beber 

tranquilamente de três a quatro litros de água. O alívio chegava quando minha 

sogra anunciava que o almoço estava pronto e a alegria tomava conta de meu 

coração quando o dia terminava e eu poderia tomar um banho incrível, comer e 

dormir. No final de um dia bem intenso de trabalho, meu corpo pedia um banho, 

meu estomago precisava de comida, mas a minha mente estava limpa, com meus 

pensamentos bem calmos, longe do lixo da internet e suas atrações do mal. 

 Nenhum adolescente nasce para ser um vadio. Eles se tornam vadios porque 

seus pais ou responsáveis nunca os ensinaram a ajudar e a fazer as famosas tarefas 

domésticas. Estes pais trataram seus filhos como reis quando na verdade filhos e 

filhas são príncipes e princesas que precisam aprender a trabalhar em casa para 

não empobrecer no futuro. Qual é a sua postura com relação ao trabalho doméstico? 

Você faz parte de uma família que trabalha unida e enriquece unida ou a vadiagem 

tem sido a marca de sua adolescência? 
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    Quatorze de Dezembro 

    Bênçãos da Fidelidade 

 O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa 

em enriquecer não passará sem castigo. Provérbios 28:20 

 Vivemos num mundo em que a palavra fidelidade é praticamente esquecida. 

Quando penso em fidelidade me vem à mente casais de namorados que um dia 

DEUS uniu, se tornaram noivos e hoje são um casal, graças ao princípio da 

fidelidade. Eles escolheram ser fiéis, honestos consigo mesmo e com o outro. 

 Quando penso em fidelidade me lembro do dia de meu batismo, pois apesar 

de ter nascido em ambiente cristão, só entreguei meu coração a JESUS quando 

tinha dezessete anos e depois de ter realmente estudado e entendido as partes mais 

importantes da Palavra de DEUS.  Não é fácil permanecer desde a juventude nos 

caminhos do SENHOR, mas o princípio da fidelidade ao SENHOR permite que o 

SENHOR tenha milhões de filhos fiéis a ELE nesta terra. Enquanto conseguimos 

enxergar a fidelidade entre os milhões de seguidores de JESUS ao redor do mundo, 

não podemos dizer o mesmo das pessoas que nunca O conheceram.  

 Pessoas sem DEUS em sua vida irão casar, mas não serão fiéis aos seus 

cônjuges, pessoas sem DEUS irão se filiar aos mais diversos partidos políticos, mas 

basta o presidente do partido abandonar o seu cargo que os milhares seguidores 

fiéis ao presidente, mas infiéis aos princípios partidários, irão abandonar o partido 

e tentar encontrar seu novo caminho. A grande verdade é que fidelidade em política 

é algo que não existe. É muito parecido com coelhos que colocam ovos de chocolate. 

Eles nunca existiram. 

 Salomão nos diz que os fiéis serão cumulados de bênçãos e isso é real. Um 

namorado (a), um noivo (a), um marido ou esposa fiel tem a bênção de amarem e 

serem amados sem a menor preocupação com desquite ou divórcio. Os cristãos fiéis 

têm o privilégio de serem fiéis na devolução dos dízimos e ofertas que pertencem ao 

SENHOR, e o SENHOR em resposta à sua fidelidade, lhes abre as janelas dos céus 

e não lhes faltam comida, trabalho, proteção e o cuidado divino. 

 Você adolescente de DEUS precisa começar a exercer fidelidade hoje e 

começar a receber as bênçãos de DEUS hoje também. Ao fazer isso a cada dia em 

sua vida, você estará construindo uma estrada de bênçãos ao longo de toda a sua 

existência. Sonhe em ser um namorado (a) fiel, sonhe em ser um noivo (a), um 

marido ou uma esposa fiel no seu futuro, sonhe em ser um dizimista e um ofertante 

fiel, mas não fique só no sonho. Você pode com as bênçãos da fidelidade, exercitar 

esta fidelidade a cada instante. Se você já está namorando, seja fiel a sua namorada, 

se já está trabalhando seja fiel ao seu patrão e ao SENHOR na devolução dos 

dízimos e ofertas. Fidelidade é atitude. Pense nisso. 
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Segunda Semana 
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Quinze de Dezembro 

Filhos Destruidores 

 O que rouba a seu pai e a sua mãe e diz: Não é pecado, 

companheiro é do destruidor. Provérbios 28:24 

 Que provérbio incrível e impactante para você que é um adolescente de 

DEUS. Que recado mais curto e direto que Salomão está dando para todos os filhos 

que roubam os seus pais. Será que existem filhos que chegam a ponto de roubar 

quem sempre cuidou deles com tanto carinho? Será que existem filhos que chegam 

a atingir tal grau de ingratidão e roubam a sobrevivência e a dignidade de seus pais? 

 Fico pensando que Salomão deve ter escrito este provérbio há uns bons 

quatro mil anos atrás e no tempo dele os filhos já roubavam seus pais, senão ele 

não teria escrito este provérbio. Realmente o pecado trouxe trágicas consequências 

para toda a humanidade, mas parece que nosso arqui-inimigo Satanás não mede 

esforços para arrebentar e desestruturar um dos melhores presentes que DEUS deu 

à humanidade que é a família. 

 No plano original de DEUS os pais como fundadores de seus lares e 

originadores de suas famílias merecem toda a honra e todo o respeito por parte dos 

filhos, pois os filhos vieram depois dos pais e por isso a honra é devida a eles. Muitos 

pais por não terem se preparado para exercer uma maternidade e uma paternidade 

responsável, de repente se deparam com a realidade de ter um bebê em seus braços. 

Todo pai que se preza sabe que não pode se furtar à missão de trabalhar para trazer 

o sustento de sua família. No mundo moderno em que vivemos, as mães não querem 

abrir mão de seus trabalhos, de suas carreiras e de seus salários para ficar 

cuidando dos filhos. Muitas mães têm maridos com renda suficiente para mantê-

las em casa, mas mesmo assim a grande maioria prefere entregar seus filhos de 

apenas três meses para que uma creche os crie e os eduque. As creches funcionam 

como pais adotivos. Os pais deixam os filhos lá às 7h da manhã e os buscam às 

19h. As crianças dormem oito horas por dia, incluindo as doze da creche, os pais 

modernos ficam com seus bebês apenas quatro horas por dia. Quem são os pais de 

verdade? Os funcionários das creches. 

 A grande maioria desses filhos crescerão com a ideia de que não são tão 

importantes assim, pois eles estão sendo criados por escolas e seus pais sempre 

ausentes e distantes só cuidam deles no final de semana. Quando estes pais 

abrirem os olhos seus filhos chegarão a adolescência e com ela chegam os amigos 

que podem ser bênçãos ou maldição na vida deles. Adolescentes criados e educados 

em escolas sem DEUS, escolherão amigos também sem DEUS e a mídia não se 

cansa de mostrar adolescentes que matam, roubam, estupram e alguns chegam a 

planejar com detalhes a morte de seus pais. Estes adolescentes além de tudo 

roubam cada centavo de seus pais para poderem pagar suas drogas. Estes 

adolescentes são os companheiros dos destruidores. Que triste.  
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Dezesseis de Dezembro 

Adolescentes Entregues a Si Mesmo 

 A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue 

a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29:15 

 O capítulo 29 de Provérbios tem vários provérbios interessantes e com 

eles as adolescentes de DEUS podem aprender muito. Veja o verso 3: “O homem 

que ama a sabedoria, alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas, 

desperdiça os bens”. Você com certeza lembra da parábola do filho pródigo? 

Esse verso não se encaixa direitinho na história dele? 

 A Palavra de DEUS sempre vai te mostrar o que o mundo quer esconder. 

O mundo não vai te mostrar nunca os lindo jovens que aparecem na propaganda 

de cerveja, com uma barriga enorme por tanto tomarem cerveja. Também não 

irá mostrar que a maioria deles irá ter sérios problemas de alcoolismo, isto se 

não matarem alguém ao longo de sua vida por saírem embriagados de alguma 

boate ou balada. As propagandas de cigarro estão proibidas por lei no Brasil, 

mas mesmo mostrando que o cigarro é um grande causador de câncer, milhares 

de adolescentes ignoram a propaganda que se encontra no maço de cigarros. 

Os fumantes inveterados com certeza passarão o final de seus dias entre uma 

sessão de quimioterapia e outra, seu enterro será sem graça e nenhuma 

propaganda de cigarro, quando elas eram permitidas, mostrou qualquer uma 

dessas opções fantásticas de futuro para os jovens e adolescentes.  

 A Palavra de DEUS não esconde as consequências do seu pecado, talvez 

seja por isso que a grande maioria das pessoas sequer quer conhecer a verdade. 

Nosso verso de hoje fala de criança entregue a si mesma, mas achei prudente 

falar de adolescentes entregues a si mesmo. Estamos vivendo num momento 

atual que a palavra de ordem é crise. Estou escrevendo esta meditação no dia 

24 de dezembro de 2015 e a mídia informou que o mês de novembro foi o pior 

mês para a arrecadação de impostos do governo federal dos últimos sete anos. 

De quem é a culpa? Da crise. No mesmo noticiário, vi sete hospitais públicos 

sendo fechados no Rio de Janeiro e o famoso comércio popular desta mesma 

cidade abandonado às moscas quando sempre tinha uma multidão por lá. 

 Para mim a pior crise acontece dentro dos lares, pois lá é a base de tudo. 

Milhões de pessoas namoram, moram juntas e tem filhos para literalmente 

abandoná-los. A sociedade criou cadeias especiais para adolescentes que por 

crescerem entregues a si mesmos, sem pai, sem mãe e o que é pior sem DEUS, 

já cometeram crimes hediondos e por isso estão presos. Estão pagando pelo erro 

que cometeram, mas os seus pais estão livres fazendo mais filhos e todos terão 

o mesmo destino e ninguém consegue pegar estes criminosos em potencial. 

 Se você teve um pai e uma mãe que lhe mostrou a importância da vara e 

da disciplina, dobre os joelhos e agradeça a DEUS pelos preciosos pais que você 

tem que não te permitiram crescer entregues a si mesmo. 
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Dezessete de Dezembro 

Profecias 

 Não havendo profecias o povo se corrompe, mas o que 

guarda a lei, este é feliz. Provérbios 29:18 

 DEUS em Sua maravilhosa provisão para a nossa salvação, nos enviou 

seu FILHO e todos os adolescentes que O aceitarem como seu Salvador e Senhor 

sabem quanta mudança JESUS opera na vida daqueles que O buscam. Basta 

você olhar para um adolescente não cristão e verá que a diferença é notória. 

 A Natureza também é um presente de DEUS para nossa vida e quem 

curte momentos incríveis junto ao leito de um rio, a uma praça, uma cachoeira 

e mesmo um parque sabe muito bem do que estou falando. Quando DEUS quis 

nos deixar recados bem claros e diretos, ELE inspirou homens e mulheres para 

escrever os SEUS recados para nós e graças à essa inspiração é que milhões de 

cristãos tem acesso à Bíblia. Quando o próprio DEUS quis fazer uma aliança 

eterna com o Seu povo, ELE mesmo escreveu numa tábua de pedra os Seus dez 

mandamentos e para DEUS isso era tão importante que ELE mesmo veio e a 

entregou a Moisés. 

 A Palavra de DEUS tem todos os ensinamentos necessários para te 

orientar e te ensinar a andar pelos caminhos do SENHOR. DEUS em Sua infinita 

sabedoria incluiu histórias reais, com pessoas reais e começando pela incrível 

história da criação, onde DEUS de forma clara e soberana se apresenta como o 

DEUS TODO PODEROSO até o início da vida eterna na Nova Jerusalém, tudo 

está escrito para te ajudar a viver e viver com esperança. 

 Entre outras histórias, a Bíblia traz a incrível história de Noé e sua família 

que escaparam da destruição da Terra por um dilúvio. A Palavra de DEUS tem 

histórias, louvores no livro de Salmos, sabedoria no livro de Provérbios e 

profecias principalmente nos livros de Daniel e Apocalipse. 

 Por que DEUS permitiu que fossem colocadas profecias em Sua Palavra? 

Por que adolescentes de DEUS vivendo nesse século moderno e tecnológico, 

precisam parar em seus momentos de culto e devoção pessoal para estudar as 

profecias? As profecias foram o meio encontrado por DEUS para manter acesa 

dentro de você a chama da esperança. JESUS CRISTO, o filho do DEUS vivo, 

nos deixou em Mateus 24 a profecia referente ao Seu retorno a esta terra não 

mais como um inocente e indefeso bebê, não mais como um cordeiro que foi 

imolado para o matadouro e não abriu sua boca. JESUS CRISTO retornará a 

esta terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores, com milhões e milhões de 

anjos para vir resgatar você que pertence ao SENHOR deste mundo apodrecido 

pela miséria e pelo pecado. 

 Toda esta profecia foi deixada pelo próprio JESUS para manter acesa em 

nossos corações a chama da esperança. Quem não acreditar nessa profecia não 

tem a menor chance de viver com DEUS no futuro. Simples assim. 
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Dezoito de Dezembro 

Favores de Governantes 

 Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o 

homem a justiça vem do SENHOR. Provérbios 29:26 

 Durante a adolescência, mais especificadamente aos dezesseis anos, a 

legislação eleitoral brasileira te dá o direito, que vai virar obrigação quando você 

fizer dezoito anos, de conseguir o famoso título de eleitor. De posse do título, nossos 

gentis governantes te obrigarão por lei a votar nos candidatos a vereador, 

deputados, senadores, prefeitos e até o presidente da República.  

 Nossos governantes, como em todo o mundo, têm um incrível poder em suas 

mãos e o melhor deles é a permissão de criarem leis que quase sempre irão lhes 

beneficiar de alguma forma. Para que você adolescente tenha uma pálida ideia do 

que os legisladores humanos são capazes, no passado quando você sequer pensava 

em existir, eles criaram uma lei que permitia que qualquer político que fosse reeleito 

para mais um mandato, poderia se aposentar com apenas oito anos de serviços 

prestados.   

 Vamos fazer uma conta comigo: você passará ou passou oito bons anos no 

ensino fundamental, mais três no ensino médio e mais quatro anos numa faculdade 

básica. Ao todo serão quinze anos estudando e para que você possa receber seu 

pagamento sem trabalhar, ou seja, para você se aposentar, precisará trabalhar pelo 

menos trinta e cinco anos. Conseguiu ver de forma bem clara a diferença entre os 

trinta e cinco seus e apenas os oito deles? 

 Creio firmemente que como cristãos não devemos nos envolver com partidos 

políticos e consequentemente as benesses de suas futuras leis injustas que na 

maioria das vezes só serão boas para eles mesmos. Os princípios da transparência, 

honestidade, integridade, tão divulgados e valorizados por JESUS CRISTO, não 

fazem parte da vida dos partidos políticos e por isso não creio que adolescentes de 

DEUS possam tirar proveito deste estilo de vida. 

 Existem milhões de pessoas que buscam favores de seus governantes e 

acabam sendo cúmplices dos mesmos em troca de óculos, cestas básicas ou mesmo 

tijolos para sua casa. Estas mesmas pessoas irão um dia reclamar quando seus 

candidatos aparecerem na mídia envolvidos por corrução, mas elas irão esquecer 

rapidamente que elas também entregaram seu voto em troca de favores e isso 

também é uma forma de corrupção. São tantos os meandros do mal que existem no 

meio da política que é muito difícil para um cristão que aceitou JESUS CRISTO 

como seu Salvador e Senhor manter-se íntegro neste meio. 

 O verso que está no centro da Bíblia nos diz o seguinte: “É melhor confiar no 

SENHOR do que confiar no homem”. Salmo 118:8. Está para nascer alguém que 

mereça mais a nossa confiança do que o SENHOR. Agradeço sempre a DEUS por 

ELE ser quem ELE é. E agradeço a DEUS por sua Palavra tão clara. 
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Dezenove de Dezembro 

Palavras de Agur I 

 Toda Palavra de DEUS é pura. ELE é escudo para os que 

NELE confiam. Provérbios 30:5 

 Ao longo da história da humanidade, DEUS inspirou homens e mulheres 

para escrever seus planos, seus sonhos, seus propósitos, suas histórias, suas 

profecias e também a história de diversos seres humanos, falhos e pecadores como 

nós. Deus conduziu todo esse processo ao longo de milhares de anos para que você 

adolescente de DEUS que levantou cedo para ter mais um incrível encontro com o 

seu Criador e Mantenedor pudesse abrir sua Palavra bem cedo de manhã e ter a 

certeza absoluta do que Agur escreveu para você hoje fosse real. A Palavra de DEUS 

é pura. Ela não tem vícios, não tem falsidade, não tem mentiras, pois o próprio 

DEUS não permitiria que algo fosse feito a fim de adulterar Suas palavras. 

 Você que é um adolescente do SENHOR, já parou para pensar como seria 

sua vida sem a Palavra de DEUS? Consegue imaginar quão pobres seriam os seus 

momentos com DEUS sozinho em casa, seus cultos em família e mesmo os de sua 

igreja sem os preciosos ensinamentos e repreensões da Palavra de DEUS para te 

ensinar a viver com esperança? 

 Não consigo começar meu dia sem a Palavra de DEUS. Quando o SENHOR 

quer falar comigo e contigo, ELE com certeza irá te sensibilizar para procurar a 

Bíblia. É lá que buscamos poder para permanecer ao lado do SENHOR e andar nos 

caminhos DELE. Se o SENHOR não tivesse mostrado a Moisés as primeiras imagens 

DELE criando o sol, a lua, as estrelas, os animais, os rios e os mares e por fim Adão 

e Eva, você nunca teria tido o privilégio de saber que sua origem é divina. Você 

nasceu príncipe e princesa porque você é filho do Rei do Universo. Você foi 

planejado, criado, amado e protegido por DEUS porque você é o sonho de DEUS.  

Sua origem não é uma mera eventualidade ou uma evolução de amebas ou animais 

sem inteligência. DEUS teve e tem um plano para sua vida e a eternidade faz parte 

do seu futuro. 

 Nesta mesma Palavra de DEUS você O viu criando o sábado, o casamento e 

o trabalho que são os três grandes presentes para sua vida adolescente. Lá em 

Gênesis, você tem acesso a verdadeira história da entrada do pecado na terra, a 

expulsão de nossos primeiros pais do paraíso, da morte do primeiro cordeiro 

simbolizando que JESUS CRISTO, o cordeiro de DEUS, sairia do céu para dar sua 

vida para te salvar de todos os seus pecados. 

 É somente na Palavra de DEUS que você vê o próprio JESUS prometendo 

aos seus discípulos e isso inclui você, de que um dia ELE iria voltar para te resgatar 

deste mundo de pecado. De presente por sua fidelidade a tão maravilhoso Salvador, 

ELE te dará a eternidade. A Palavra de DEUS é pura. Você pode ter certeza absoluta 

de que Agur está falando a verdade. 
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    Vinte de Dezembro 

    Palavras de Agur II 

 Nada acrescentes às suas palavras para que não te 

repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 29:6 

 Um dos mais importantes provérbios de Agur para mim está no nosso verso 

de hoje. É extremamente importante que você adolescente saiba que existem igrejas 

ditas cristãs que, não contentes com um claro “Assim diz o SENHOR” da palavra de 

DEUS, alteraram a versão da Bíblia para incluir histórias, regras e suas tradições 

meramente humanas. A igreja cristã mais mundialmente conhecida resolveu alterar 

a própria Lei de DEUS escrita pelo dedo de DEUS e eles assumem isso com base na 

autoridade de sua igreja. 

 Agur diz claramente que nada deve ser acrescentado à sagrada Palavra de 

DEUS sob pena de repreensão e, além disso, esses adúlteros da Palavra de DEUS 

podem ser considerados mentirosos e você que é do SENHOR sabe muito bem quem 

é o pai da mentira.  

 Se o SENHOR quisesse qualquer alteração em Sua Palavra, Ele chamaria 

alguém para fazer isso, mas a Palavra de DEUS, através de seus sessenta e seis 

livros, contém tudo o que a nossa vida espiritual precisa para ser uma vida 

abundante e vitoriosa. 

 DEUS mesmo nos presenteou esse manual incrível, essa bússola infalível, 

essa luz no meio das trevas e não faz o menor sentido em acreditar que meros 

mortais, indignos e pecadores, só porque fizeram um curso de teologia e agora tem 

um adjetivo na frente de seu nome, possam em sã consciência adulterar a sagrada 

palavra de DEUS. 

 Com certeza desviar os olhos dos homens da Palavra de DEUS para outras 

versões não verdadeiras e adulteradas é obra planejada pelo inimigo de DEUS, pois 

um de seus prazeres é desvirtuar a verdade que DEUS já nos deixou pronta. Ao 

mudar as versões e acrescentar mentiras criadas por homens, a estratégia de 

Satanás funciona, pois os seres humanos deixam de olhar para JESUS e passam a 

confiar em meros mortais pecadores que fizeram ou não um curso de teologia. 

 Além de Agur, veja o recado direto de DEUS através de seu discípulo João 

em Apocalipse 22:18 e 19 para todos os líderes espirituais que ousam adulterar a 

pura Palavra de DEUS: “E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste 

livro, testifico: Se alguém lhes fizer acréscimo, DEUS lhe acrescentará os flagelos 

escritos neste livro e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta 

profecia, DEUS tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas 

que se acham escritas neste livro”.  

 Recado claro, direto e que dispensa comentários. DEUS é simples assim e 

hoje você adolescente de DEUS aprendeu algo mais com a pura Palavra de DEUS. 
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Vinte e Um de Dezembro 

Palavras de Agur III 

 Duas coisas te peço: não mais negues antes que eu morra: afasta 

de mim a falsidade e a mentira, não me dês nem a pobreza, nem a 

riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Provérbios 20:7-8 

 Um dos mais sábios e conhecidos provérbios da Bíblia, por mais incrível que 

possa parecer não é do sábio e poderoso rei Salomão e sim de Agur e para completar 

nosso verso de hoje, Agur conclui com o verso 9: “Para não suceder que estando eu 

farto, te negue e diga quem é o SENHOR? Ou que empobrecido venha a furtar e 

profane o nome do SENHOR”. 

 Dois princípios, dois pedidos, dois valores importantes para a formação do 

seu caráter estão implícitos nestes dois provérbios de Agur. O primeiro pedido dele 

deveria ser o nosso pedido diariamente ao SENHOR em nossas orações diárias: 

implorar para que DEUS nos afaste da falsidade e da mentira. A falsidade e a 

mentira andam bem juntas e se você que ainda curte os preciosos anos da 

adolescência decidir que nem a falsidade e nem a mentira irão fazer parte de sua 

vida, DEUS com certeza ouvirá a sua oração e com certeza, ELE terá prazer em 

afastar essas duas pragas de sua vida.  

 Como você adolescente tem pouco tempo de vida, já vou lhe adiantar que o 

mundo dos adultos ama tanto a falsidade como a mentira. Em ambientes de 

trabalho onde a necessidade de poder toma conta de muitos trabalhadores, a 

falsidade e a mentira são duas armas das mais usadas para se alcançar postos e 

cargos que nunca seriam alcançados com honestidade e integridade. Por incrível 

que possa parecer, mesmo em ambientes onde elas sequer deveriam passar, a 

mentira e a falsidade são encontradas juntas, sentadas lado a lado nas igrejas. Elas 

insistem em visitar os irmãos das igrejas e principalmente os não convertidos ao 

SENHOR são os escolhidos para serem seus melhores amigos. 

 Um segundo princípio que está embutido neste provérbio de Agur é o desejo 

de não se deixar levar pela a ganância. O ganancioso ama acumular, guardar e 

parece que nada mais sacia seu eterno desejo de ter sempre mais e mais. O pedido 

equilibrado de Agur não o levará nem a riqueza e nem a pobreza. Conforme está no 

verso nove, quando nos sobrevier a fartura nós não nos esqueceremos de que foi a 

providência divina que nos deu tantas bênçãos e se porventura nos vier a pobreza, 

a tentação de querer ter algo que não podemos ter não nos levará ao roubo, pois 

decididamente tais atitudes não fazem parte de nossa vida de cristãos. 

 Que o SENHOR te mantenha afastado da falsidade e da mentira. Você não 

precisa destas duas irmãs gêmeas para nada e que o SENHOR em S         ua 

misericórdia sempre te mantenha com o necessário. Quantas vezes a fartura nos 

leva a nos afastar do SENHOR e quantas vezes a pobreza nos leva ao mesmo 

destino. Esse Agur veio para nos surpreender não é verdade? 
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Vinte e Dois de Dezembro 

Palavras de Agur IV 

 Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não 

bendizem a sua mãe. Provérbios 29:11 

 O salmista Agur enumera quatro grupos de pessoas em Provérbios trinta 

e espero em DEUS que você adolescente não faça parte do grupo que amaldiçoa 

seu pai e não bendiz a sua mãe. 

 Os filhos passam em média uns bons vinte e cinco anos sob os cuidados 

de seus pais. Nem todos os filhos que vieram ao mundo tiveram o privilégio de 

ter pais no sentido mais amplo da palavra. O pecado tem causado tanta miséria 

e dor na humanidade, que muitas mulheres têm esperado nove meses para ter 

seu filho e como se fosse uma fruta podre elas o envolvem em sacos plásticos e 

os deixam na primeira lixeira que encontram na rua tão logo saem da 

maternidade. Muito provavelmente essa mulher deve ter feito todos os exames 

que os médicos lhe pediram para fazer, ela carregou seu filho durante nove 

meses e apesar disso tudo ela o descartou. Se a mãe fez isso, você acha que o 

pai dessa criança ia se mexer para impedir essa tragédia? 

 Fico feliz porque você não precisou passar por esta situação e agradeço a 

DEUS, pois você deve ter tido pais ótimos. Os pais ótimos irão cuidar bem de 

seus filhos desde a gravidez, durante a fase de bebê, a primeira e a segunda 

infância, a idade da puberdade, a adolescência e os bons primeiros anos da 

juventude. Muitos jovens se casam na faixa dos vinte e quatro ou vinte e cinco 

anos, mas em virtude de inúmeros motivos, principalmente o problema 

financeiro, alguns filhos têm saído de casa após os trinta anos. Quem não gosta 

de encontrar a cama arrumada, a roupa lavada, a casa limpa, o pão integral, o 

pão de ameixa e as maravilhosas sobremesas de final de semana, não é verdade? 

Se você se der bem com seus pais, saiba que morar com eles é uma das melhores 

coisas da vida. 

 As funções dos pais são bem distintas e na minha ótica, cabe ao homem 

a responsabilidade de ser o provedor e o sacerdote da família. Ao homem cabe 

a missão de manter as contas da família em dia e manter a vida espiritual 

também em dia. Nos últimos trinta anos, as mulheres saíram de casa para 

trazer o pão e sabe para quem sobrou a dor e o sofrimento precoce? Sobrou para 

os filhos que hoje tem que sair de casa aos quatro meses de idade e ir morar por 

doze horas por dia numa creche pública ou particular. Lá eles serão educados 

e ensinados por pessoas que não são nem seu pai e muito menos sua mãe.

 Quantas cadeias, quantos reformatórios, quantas clinicas precisaram ser 

construídos para atender à crescente demanda de adolescentes criminosos.  

Se você tem um pai e uma mãe de verdade, agradeça a DEUS ajoelhado 

e lembre-se sempre de agradecê-los por eles serem quem são em sua vida. 
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Vinte e Três de Dezembro 

Puros Aos Seus Próprios Olhos 

 Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que 

jamais foram lavados de sua imundícia. Provérbios 30:12 

 O salmista Agur continua nos ensinando através de seus provérbios e 

desta vez ele faz menção à um grupo de pessoas que todos os adolescentes 

conhecem de cor e salteado: os que se acham a bolacha mais recheada do 

pacote. Eles são os puros e os perfeitos só que aos seus próprios olhos é lógico. 

 Durante a sua adolescência você irá encontrar adolescentes de todo tipo. 

Tem os tímidos, corajosos, alegres, extrovertidos, introvertidos, estudiosos, 

focados, trabalhadores, preguiçosos, esportistas, noveleiros, tecnólogos, 

amantes de bons filmes, bons filhos, péssimos filhos, os voluntariosos, os 

egoístas, os neuróticos, os drogados, os pervertidos e a lista segue enorme. 

 Dependendo da forma como estes adolescentes irão viver, como aceitarão 

ou não os sábios conselhos de seus pais, professores e líderes espirituais, como 

farão ou não suas escolhas, você poderá ter uma ideia bem clara de como será 

a juventude e a maturidade deles. 

 É muito prazeroso ver como JESUS, atuando na vida e na mente de cada 

adolescente, pode realmente mudar a sua história de vida. Tenho 

acompanhando pelo menos uma vez por mês em minhas viagens uma geração 

de adolescentes entre os treze e dezoito anos que em determinado sábado do 

ano saem de suas casas, vão até as suas igrejas, pegam um ônibus já alugado 

para este dia e este evento e vão passar um dia inteiro curtindo a presença do 

SENHOR e de seus amigos. Fico realmente feliz e realizado por poder abrir a 

sagrada Palavra de DEUS com eles e poder ouvir da boca deles como JESUS 

tem atuado poderosamente em suas vidas. Alguns deles que abandonaram os 

caminhos do SENHOR tem voltado para o redil depois de um encontro com o 

SENHOR nestes congressos. 

 Nestes eventos eles louvam, oram, se abraçam, tiram fotografias, trocam 

contatos, comem juntos, participam de palestras, jogos bíblicos, tiram dúvidas 

e se emocionam quando um professor vestido de carteiro lhes traz uma carta de 

ninguém menos do que seus pais. Nestes eventos, passamos dez horas ligadas 

a centenas de adolescentes e é maravilhoso ver tantos adolescentes felizes por 

terem sua vida transformada pelo sangue de JESUS.  

 Um dos pontos auges destes congressos é poder ver cada adolescente de 

DEUS abraçando seu amigo que ainda não é inteiramente de JESUS e poder lhe 

entregar sua primeira Bíblia e ainda prometer estudá-la com seu novo amigo. 

Alguns adolescentes sentem a voz clara do Espírito Santo de DEUS falando ao 

seu coração e depois eles vêm e compartilham as bênçãos alcançadas ao longo 

de mais um dia de contato com o SENHOR. Quem pertence inteiramente ao 

SENHOR nunca irá se achar puro aos seus próprios olhos. Pense nisso.  
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Vinte e Quatro de Dezembro 

Pecadores e Opressores 

 Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queijais são 

facas para consumirem da terra os aflitos e necessitados entre 

os homens. Provérbios 30:14 

 Nosso amigo Agur finaliza suas considerações mencionando dois novos grupos 

de pessoas e no verso 13 ele nos diz: “Há daqueles que são ativos aos seus próprios 

olhos e levantadas as suas pálpebras”. Agur continua no verso 14 e identifica um grupo 

terrível de pecadores que tem prazer em destruir principalmente os aflitos e os 

necessitados.  

 Todos nós temos acompanhado diariamente como o pecado tem multiplicado as 

suas formas de atuar e uma grande maioria de jovens tem aderido aos famosos grupos 

de terroristas que atua no Oriente Médio. Jovens que nunca tiveram o privilégio de 

conhecer o SENHOR, filhos que cresceram sem que seus pais sequer tivessem falado a 

respeito de um DEUS criador e mantenedor, saem de suas casas e aceitam participar 

de grupos cujo prazer é matar e explodir pessoas, tudo pela chance única de um dia 

serem governo e não mais oposição. 

 Estes jovens geralmente não estudaram o suficiente e por não terem qualificação 

profissional, aceitam de bom grado participar de um grupo que lhes ofereça moradia, 

drogas, sexo e ainda de brinde irão aprender a atirar para matar.  Com todas essas 

facilidades nas mãos esses jovens recebem seus treinamentos militares, tem suas 

mentes transformadas por Satanás. O ódio e a eterna necessidade humana de poder e 

prestigio serão as molas propulsoras de suas carreiras de assassinos. 

 Ao longo de toda a trajetória dos adolescentes do SENHOR JESUS nesta terra, 

nosso arqui-inimigo tem usado de diversos meios e principalmente pessoas influentes 

como líderes religiosos para tentar erradicar da face da terra os servos de DEUS que 

não cometeram nenhum crime. Estes mesmos adolescentes que já foram oprimidos e 

mortos pela igreja dominante no passado, não abandonaram a bandeira ensanguentada 

do príncipe Emanuel e não se curvaram diante dos inimigos de DEUS e de Seu povo. 

 Quando penso em pecadores e opressores sempre me vêm à mente o poderoso, 

impiedoso e sanguinário império romano que se juntou a igreja romana para matar 

milhões de cristãos no período da idade média. Em nome de DEUS estes pecadores e 

opressores se divertiam entregando adolescentes, jovens, adultos e crianças para serem 

devorados por leões e o pior de tudo que eles achavam que estavam fazendo o correto. 

 A Palavra de DEUS diz que DEUS é amor, mas DEUS também é justiça, e no 

tempo DELE cada pecador opressor irá receber o justo pagamento pelos seus atos 

inescrupulosos. DEUS não deixará impunes os que formam injustos. 
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Vinte e Cinco de Dezembro 

Homens Maus 

 Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que 

buscam ao SENHOR entendem tudo. Provérbios 28:5 

 Tenho absoluta convicção que a pior coisa que aconteceu no nosso universo 

foi Lúcifer, um anjo tão poderoso, maestro do coro angelical, começar a querer ser 

igual a JESUS. Uma mera criatura querendo ser igual ao Criador. Realmente foi 

uma enorme pretensão. Quando Lúcifer viu que a Trindade Santa continuava se 

reunindo e ele não era sequer convidado, algo de muito estranho e inexplicável 

aconteceu no céu e no seu coração. Esse algo estranho tem hoje o nome de inveja, 

que virou arrogância e tudo isso não deixa de ser uma coisa só chamada de pecado. 

 Não existe explicação para o pecado de Lúcifer. Ele simplesmente aconteceu 

no meio de seres santos, criados por DEUS, convivendo com DEUS PAI, DEUS 

FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Todos os anjos adoravam e glorificavam 

diariamente o nome do SENHOR, até que Lúcifer pretendeu ser igual ao FILHO DE 

DEUS. Este maestro das cores celestiais quis apenas ser igual ao FILHO DE DEUS 

e ele também morava no céu. A realidade nua e crua é que o pecado nasce no meio 

de seres santos e não existe sequer explicação para isso. 

 Não contente em não ser igual a JESUS, ele vai fazer uma campanha corpo 

a corpo com os anjos, para questionar o governo de DEUS. Ele questiona a 

autoridade de DEUS, as ordens, as regras e o estilo de governar do SENHOR. DEUS 

PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO começaram a sentir um clima pesado 

no ar, pois a atmosfera celestial já não era tão alegre e feliz como deveria ser. A 

autoridade divina poderia ter fulminado Lúcifer na hora em que ele começou a 

questionar, mas a sabedoria divina o impediu de tomar tal atitude precipitada. Se 

DEUS destruísse o inimigo todos os demais anjos teriam a certeza plena de que 

Lúcifer estava certo e que DEUS estava errado. O SENHOR seria o tirano e Lúcifer 

seria o anjo bom. 

 DEUS esperou que o último anjo tomasse sua decisão, se posicionasse do 

lado do SENHOR ou do lado do inimigo. Não poderia haver o convívio pacífico e 

harmonioso entre DEUS e Lúcifer. O pecado não poderia jamais continuar 

convivendo com a pureza e a santidade que sempre existiu no Céu. DEUS então faz 

o último apelo para que eles se posicionassem e um em cada três anjos trocou de 

lado. Esta minoria agora seria dirigida e governada por Lúcifer e a grande maioria 

continuaria do lado do SENHOR. Nascem então os homens maus.  

 DEUS então expulsa os rebeldes do ambiente celestial, Lúcifer agora será 

mais conhecido como diabo ou Satanás. Todo o seu prazer e toda a sua alegria será 

afastar os filhos de DEUS dos caminhos do SENHOR e conquista-los para o seu 

reino. A qual reino você adolescente de DEUS pertence? Você tem certeza que está 

andando nos caminhos do SENHOR? Permaneça no lado de DEUS. 
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Vinte e Seis de Dezembro 

Juros e Ganância 

 O que aumenta os seus bens com juros e ganância, 

ajunta-os para o que se compadece do pobre. Provérbios 28:8 

 A imensa maioria dos adolescentes com os quais convivo uma vez por 

mês nos congressos em todo o Brasil, não recebem mesada de seus pais. Se os 

pais dos adolescentes soubessem que não fazer bom uso de dinheiro é a 

segunda grande causa de divórcio no mundo, eles provavelmente iriam aderir a 

ideia de dar mesada aos seus filhos e começariam a orientá-lo desde a sua 

primeira mesada. Uma boa parte dos adolescentes se sente tão à vontade com 

essa situação que eles mesmos costumam a se apresentar como VASPP 

(Vagabundos Anônimos Sustentados Pelos Pais). 

 Realmente defendo a ideia da mesada para adolescentes em qualquer 

reunião de pais que participo no Brasil. Também defendo a ideia de que 

adolescentes devam procurar um estágio remunerado de preferência tão logo 

pisem na universidade. Apesar de essa realidade ser difícil de ser alcançada, 

pois a maioria das empresas quer estagiários que estejam no terceiro ou no 

quarto ano de faculdade, mas se surgir à oportunidade cada adolescente deveria 

começar a se virar com estágio e com o dinheiro do estágio. 

 Existem adolescentes que precisarão desesperadamente do dinheiro do 

estágio para pagar sua própria faculdade, tem adolescentes que não precisarão 

se preocupar com estágio remunerado logo no início do curso, pois seus pais 

souberam se provisionar para pagar a tão sonhada faculdade. Tem adolescentes 

que irão precisar do FIES para pagar sua faculdade e com certeza essa saída é 

emergencial, mas com certeza está longe do ideal. Fazer um adolescente 

conviver com uma dívida não é nada fácil. 

 Na minha modesta opinião é importante estagiar e se possível já 

trabalhar ao longo do período universitário, pois quando os adolescentes se 

formam, na sua primeira entrevista de emprego após a faculdade, os diretores 

de recursos humanos irão lhe perguntar o que você sabe fazer para poder ajudar 

a empresa a crescer. Você pode ter um boletim fantástico e não ter sequer uma 

única falta, mas o seu futuro patrão irá querer saber a seu respeito e o que você 

realmente sabe fazer. Se você não souber fazer nada, esqueça o seu emprego. 

 É na adolescência remunerada pelos pais ou pelo estágio que você deve 

aprender a colocar DEUS  em primeiro lugar e isso se faz devolvendo os dízimos 

e as ofertas que estão junto de sua remuneração, mas não lhe pertencem por 

direito. Com o que lhe sobrou, procure um banco para que o mesmo lhe pague 

juros pelo que você irá deixar aplicado lá. Não existe nada errado com receber 

juros. Os problemas com os juros começam a surgir quando você descobre que 

pessoas desesperadas pagam mais pelo seu dinheiro do que você sonha. Desta 

forma a ganância vai virar seu estilo de vida e isso será péssimo para o seu 

caráter, pois sua vida vai girar em torno da desgraça e do sofrimento dos outros. 
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Vinte e Sete de Dezembro 

Aprendendo A Repreender 

 O que repreende ao homem achará mais favor do que 

aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28:23 

 Se existe algo que nós pecadores não gostamos é a tal da repreensão. O 

motivo é bem simples: ninguém gosta que uma outra pessoa venha e lhe diga 

que você errou. Nós pecadores temos uma dificuldade muito grande em admitir 

que erramos e isso é um péssimo traço de caráter. Se você adolescente soubesse 

que sua vida fica bem mais leve quando você admite o seu erro, você assumiria 

suas falhas e seu relacionamento com seu próximo e com DEUS melhoraria 

muito. 

 Existem principalmente adultos que carregam um peso enorme na sua 

vida espiritual porque não aprenderam até hoje a pedir perdão por seus erros. 

E se não pediram perdão é porque ainda não reconheceram que estão errados. 

Conheço vários adultos cristãos que vivem de santa ceia em santa ceia, saem 

de lá perdoados, mas o seu fardo continua, pois não confessaram suas falhas e 

o que é pior, querem continuar vivendo com elas. 

 A primeira porta espiritual que você adolescente precisará ultrapassar 

até chegar ao SENHOR é a porta do reconhecimento de seus erros, de suas 

falhas, de seus pecados. Quando você se reconhece um pecador, um perdido, 

um sem esperança de salvação, quando você se enxerga e vê que tem uma 

natureza pecaminosa e que com ela você não tem a menor perspectiva de 

salvação, você deu o primeiro passo rumo ao seu Salvador e Senhor JESUS 

CRISTO. JESUS sempre estará disposto para te conceder o perdão de seus 

pecados e te proporcionar uma vida espiritual plena e abundante. O primeiro 

passo rumo ao SENHOR é se reconhecer um miserável pecador e isso é contigo. 

 Salomão em nosso verso de hoje está tentando te fazer entender que é 

melhor ajudar o seu próximo com boas dicas, com conversa franca e até mesmo 

chamando atenção de alguém que você ama pelos seus erros do que palavras 

fúteis, vazias, lisonjeiras e desprovidas de sinceridade. Palavras lisonjeiras são 

aquelas palavras faladas pelos seus falsos amigos que só te elogiam porque tem 

interesse em alguma coisa que você tem e que podem ser úteis para eles.  

 Salomão em momento nenhum está te ensinando a ser um adolescente 

insuportável que irá viver apontando o dedo para os outros para mostrar os 

seus defeitos, mesmo porque quando você aponta um dedo para o seu próximo, 

automaticamente outros quatro dedos estarão voltados para você. É sempre 

bom lembrar disso quando você estiver acusando alguém injustamente.  

 Salomão está nos dizendo que é bem melhor ser repreendido por alguém 

que te ame de verdade que se iludir com elogios falsos de amigos falsos. Quando 

seus pais e melhores amigos te repreenderem, pare para ouvir a voz do 

ESPIRITO SANTO DE DEUS que está falando através deles. Aprenda a ouvir. 
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Vinte e Oito de Dezembro 

Adolescentes Imparciais 

 Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de 

pão o homem prevaricará. Provérbios 28:21 

 Se existe uma virtude de caráter difícil de ser encontrada na maioria dos seres 

humanos é a imparcialidade. Em sua vida de relacionamentos, e isso inclui você, seus 

pais, seus amigos, seus professores e líderes da sua igreja, sempre haverá atritos e 

desafetos. Em algum momento de sua vida alguém irá desagradar o outro e para resolver 

os atritos e as arestas que surgirem desse relacionamento, a pessoa que tiver que 

resolver deverá ter a virtude da imparcialidade. 

 Quando um adolescente pisa na bola com os seus pais, cabe a eles o dever de te 

disciplinar e te corrigir e não ficar passando a mão na sua cabeça e permitir que você 

continue errando indefinidamente. Quando eles te corrigem e te disciplinam, eles 

aceitaram o provérbio de Salomão que diz que os pais devem disciplinara e corrigir a 

quem eles amam e agindo dessa forma eles tem uma chance muito grande de serem 

justos e imparciais. Apesar de você ser um querido filho para seus pais, a melhor atitude 

deles será te corrigir e ao agirem dessa forma eles estarão sendo totalmente imparciais 

contigo. 

 Não é nada fácil ser imparcial, pois a pessoa imparcial ou é amada ou é odiada. 

Não existe meio termo para as pessoas imparciais. A pessoa imparcial quer fazer o certo 

e fazer o que certo em nosso mundo moderno e corrompido pelo pecado não é algo 

comum. A grande maioria das pessoas prefere mesmo é ser parcial e fazer tudo errado, 

pois agir de forma correta está fora de moda, como eles mesmos dizem. Em termos de 

relacionamento, tem muita gente fazendo o que é errado, pois para elas é melhor do que 

entrar em atrito com a esposa, o marido ou os filhos. 

 Se existe alguém que deveria ser imparcial em todo o tempo é o juiz, mas como 

eles são humanos e também se corrompem, nem sempre vemos juízes honestos, 

íntegros e confiáveis. O juiz irá ouvir dos dois lados, os jurados irão analisar o que dizem 

os autores e analisar o que diz a lei a esse respeito. Em grandes causas onde está em 

jogo muito dinheiro, o juiz irá dar o ganho de causa, muito provavelmente, a quem o 

corrompeu e ainda irá colocar tudo no papel de acordo com a letra da lei.  

 Existem processos que envolvem bilhões de reais e o réu é o governo. Em causas 

desse gênero, que irão trazer danos ao caixa do governo, geralmente quem irá julgar é 

o Supremo Tribunal Federal e mais do que nunca o que se espera de um juiz do Supremo 

Tribunal Federal é imparcialidade, mas nem sempre isso ocorre.  

 Só conheço um juiz imparcial e ele se chama DEUS. NELE todos os adolescentes 

podem confiar. DEUS é imparcial e isso nos basta.Você então tem duas escolhas a fazer: 

se livrar de seus amigos tolos que nunca querem te ouvir ou não perder seu precioso 

tempo com quem não está a fim de dar uma atenção. Não é muito fácil a vida dos 

relacionamentos, mas você está só no início de sua jornada. Você chega lá na companhia 

do SENHOR JESUS. Tenha um excelente dia de bons relacionamentos saudáveis. 
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Descreva aqui o seu 

caminhar com Deus 
 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 
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Quarta Semana 
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Vinte e Nove de Dezembro 

Conselhos de Mãe 

 Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e 

necessitados. Provérbios 31:9 

 O último capítulo de Provérbios são palavras do rei Lemuel de Massa e 

irão trazer ensinamentos preciosos para sua vida adolescente. Logo no primeiro 

verso, lemos que as palavras do rei Lemuel na verdade foram ensinamentos de 

sua mãe e pelo que nos dá a entender, todo o capítulo final de Provérbios são 

conselhos e sabedoria de sua mãe. 

 Se existe uma pessoa sábia, prudente, zelosa, equilibrada, sincera, 

conselheira, calma e as vezes vira uma fera de tão brava que fica, são as 

verdadeiras mães. Quando eu falo em mãe eu não estou falando naquelas que 

tiveram seus filhos e os entregaram para que os tios ou os avós criassem. Mãe 

é quem cria, quem educa, quem disciplina, quem convive, quem chama a 

atenção, quem dá bronca e logicamente ela faz tudo isso porque ela ama de 

verdade.  

 Neste mundo neurótico, onde a luta pela sobrevivência digna empurra 

cada vez mais as mulheres para fora de casa e não para dentro de casa, está 

cada vez mais difícil de encontrar mães com as virtudes que mencionei, pelo 

simples fato delas passarem mais tempo no trabalho que com os filhos e a 

família. As mães modernas estão mais preocupadas com a carreira profissional, 

ser a campeã de vendas de maquiagem, com desafios profissionais tecnológicos, 

com prestação de serviços à comunidade onde a empresa que ela trabalha esteja 

apoiando que com seus filhos e família que deveriam ser sua prioridade. 

 Num dia de vinte e quatro horas as mães que trabalham investem oito 

horas em efetivo trabalho, uma hora de almoço ou para pagar as contas e 

arredondando uma hora para ir ao trabalho e outra para voltar. Das vinte e 

quatro, onze ficaram só para atender ao trabalho. Sobram, portanto, treze horas 

para estas valorosas e importantes profissionais começarem seu turno de mãe. 

Mães que não tem empregada tem que lavar, passar, cozinhar, ajudar filho a 

fazer tarefa, dar e tomar banho, fazer culto com a família, levar filhos aos 

médicos e dentistas, fazer feira, ir ao supermercado, ir à igreja, à academia ou 

mesmo ir ao parque caminhar para aliviar o fardo. Se essas mães conseguirem 

dormir oito horas por dia, elas só têm cinco horas para dar conta de tudo. 

 No meio de tantas atividades, são as mães que encontram tempo para 

aconselhar seus filhos. São elas que colocam seus filhos no colo, passam suas 

mãos em seus cabelos e lhes mostram o caminho que os filhos devem andar. 

Quantos caminhos errados e quantas escolhas malfeitas, quanto choro, 

quantas desavenças poderiam ser evitadas se todos os adolescentes ouvissem 

mais os conselhos sábios de suas mães. Nosso verso de hoje fala de um conselho 

da mãe do rei Lemuel para o seu reinado. Será que ele a ouviu? Somente na 

eternidade teremos a resposta correta. 
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Trinta de Dezembro 

Mulher Virtuosa 

 Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor excede o de 

finas joias.  Provérbios 31:10 

 É na maravilhosa fase da adolescência que os garotos de treze anos começam 

a achar as garotas de quinze anos muito interessantes e vice-versa. Quando os 

meninos e as meninas cristãs estão em suas classes de juvenis, classe antes de 

chegar na adolescência, você sempre irá encontrar as meninas de um lado e os 

meninos de outro lado. Mas chega um dia na vida destes juvenis que eles fazem os 

famosos treze anos e quando eles mudam para a classe dos adolescentes, o clima 

já é totalmente diferente e os meninos e meninas mais ousados e mais atirados já 

começam a sentar um do lado do outro e ali começa uma amizade sólida que talvez 

vá durar por toda uma vida. 

 É fundamental e de extrema importância que você adolescente, não 

importando qual seja o seu sexo, aprenda a se relacionar socialmente com o sexo 

oposto. Conhecer os gostos, as preferências, observar o comportamento tanto na 

igreja como fora dela, analisar defeitos de caráter, observar as virtudes, saber como 

um e outro cuidam de seus pais, tudo isso acontece quando os adolescentes 

começam a se relacionar. 

 Queria te deixar uma dica muito importante, pois ela irá te ajudar e muito 

na espinhosa tarefa de aprender a ser relacionar e principalmente entender como 

pensam os meninos e as meninas. A dica é: leiam livros cristãos que falem a respeito 

dos diversos tipos de temperamento. Não sei se existe este livro no mercado, mas 

você pode tentar encontra-lo em sebo, que são livrarias onde se compram livros 

usados. O nome do livro é “Temperamentos Controlados pelo Espírito”. Leia livros 

como “As Cinco Linguagens de Amor dos Adolescentes” e todos os outros sobre 

relacionamento que você puder comprar ou mesmo emprestar de algum amigo. 

 Depois de aprender na prática a se relacionar, sempre acompanhado de bons 

livros e contando sempre com os conselhos e dicas de seus pais, amigos e 

conselheiros cristãos, os adolescentes chegarão a vida jovem e adulta bem mais 

capacitados para assumir compromissos duradouros com o sexo oposto. 

 O fantástico capítulo 31 de Provérbios, desde o verso 10 até o verso 31é um 

tributo a beleza de caráter das mulheres, meninas e das adolescentes cristãs. Todo 

adolescente cristão deveria ler diversas vezes esses conselhos para aprender como 

encontrar sua garota virtuosa e também como conservar esse presente maravilhoso 

que DEUS está disposto a te dar para o resto de sua vida. 

 Neste mundo moderno onde a mulher ainda empresta seu corpo para vender 

qualquer produto, onde seus salários sempre são menores do que o dos homens, 

onde a prostituição denigre a vida de muitas, nada como aprender a procurar as 

excelentes virtudes que só se encontram no caráter das cristãs.  
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Trinta e Um de Dezembro 

A Beleza Passa 

 Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que 

teme ao SENHOR essa será louvada. Provérbios 31:30 

 Se existe algo que divide muito as pessoas, além de cor de pele, condição 

social, estudos, dinheiro, educação é a tal da beleza. Conheço um pastor que 

começa suas palestras em cursos de liderança dizendo que um estudioso fez 

sua tese de doutorado com base nas pessoas lindas e feias e segundo este 

doutor, de cada três pessoas, duas são lindas e uma é feia. Então se você olhar 

para seu lado direito e ver uma pessoa linda e para o seu lado esquerdo e 

também ver uma pessoa linda, você pode ter certeza absoluta que o feio é você. 

 Uma indústria e um comércio que desconhece qualquer crise é o negócio 

da beleza. São dezenas de bilhões de reais que circulam somente no Brasil para 

que você tenha uma pálida ideia da quantidade de dinheiro envolvido neste 

negócio. São diversos tipos de shampoos, condicionadores, maquiagens, 

tinturas para cabelos que aparecem diariamente no mercado e por incrível que 

possa parecer existe espaço para todos. 

 Uma das mais importantes marcas de produtos de beleza conhecidas em 

nosso Brasil é o Boticário e por sinal a sede desse império é na cidade de São 

José dos Pinhais, a mesma cidade onde existe o aeroporto próximo a Curitiba. 

Por demais conhecida pelos seus cremes e perfumes e também pela qualidade 

irretocável de suas embalagens perfeitas, as lojas do Boticário são símbolos 

modernos de limpeza, capricho e excelente atendimento. Quando você entra 

numa loja do Boticário  não sai de lá satisfeito se não comprar, sem precisar de 

mais um de seus produtos. 

 Não satisfeita com sua enorme gama de produtos de beleza, o Boticário 

inovou ao entrar no mundo dos esmaltes de unha e de repente as meninas 

adolescentes, as jovens e as mulheres maduras começaram a conviver com a 

marca “Quem disse Berenice”. A marca já é um sucesso em todo o Brasil e o 

sistema de franquias a colocou nos principais shoppings do país. 

 Apesar dos verdadeiros milagres que as maquiagens fazem, nosso verso 

de hoje nos diz que a beleza e a formosura são enganosas, pois elas vão passar. 

O tempo irá se encarregar de tirar todos os traços de beleza que gostaríamos de 

mostrar ao longo de toda a nossa vida. Mas este mesmo verso nos diz que as 

meninas e as mulheres de DEUS serão louvadas e reconhecidas. A beleza física 

um dia vai embora, mas a beleza de caráter ficará por toda a eternidade. Quando 

nosso Salvador e Senhor JESUS CRISTO retornar a este mundo, nossos corpos 

marcados pelo convívio com o pecado serão transformados num abrir e fechar 

de olhos. Quem já é lindo (a) vai continuar lindo, quem é feio (a) vai passar a ser 

lindo (a). Não será maravilhoso poder ficar lindo (a) para o resto de nossa vida 

ao lado do SENHOR?  Feliz novo ano para você. Siga com o SENHOR. 
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