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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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alamedas estão repletos de espécies de 
todo o mundo e o parque ainda conta 
com estufas e viveiros encantadores. 
Funciona normalmente de março a 
maio 
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É com muita alegria que começo minha terceira meditação voltada para adolescentes.  

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

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

certeza O amariam.  

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

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

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

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

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

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

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

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

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

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

salvação? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meditação para 2016. 

Robinson H. Amorim 
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Nos  Caminhos do SENHOR 

O Jardim do Éden 

 E plantou o SENHOR DEUS um jardim, na direção do oriente e 

pôs nele o homem que havia formado. Gênesis 2:8 

 Ano novo e meditação nova. O tema central desse novo ano é Nos Caminhos do 

SENHOR e a Palavra de DEUS te levará a conhecer os lugares onde DEUS PAI, DEUS FILHO 

e DEUS ESPÍRITO SANTO, andaram e fizeram coisas incríveis nesta nossa terra.  

 Quando um adolescente de DEUS abre a Palavra de DEUS e acredita na história de 

Genesis ele está se posicionando pela fé e dizendo a quem quiser ouvir que ele acredita 

num DEUS Criador do céu e da terra. Este mesmo adolescente cristão irá ouvir a 

mirabolante história da evolução e se manterá firme em prol da crença num DEUS TRIUNO 

que tudo fez e tudo criou e mesmo que seus amigos de ensino médio e da faculdade te ache 

muito estranho, vale muito a pena continuar andando nos caminhos do SENHOR e se 

permanecer criacionista. A Palavra de DEUS nos diz em Salmos 118:8, que é melhor confiar 

no SENHOR do que no homem. 

 A Palavra de Deus em Gênesis 2 do verso 8 em diante nos diz que DEUS fez brotar 

toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimentar e também a árvore da vida 

e da ciência do bem e do mal. Do jardim do Éden saiam os quatro rios famosos por todos 

aqueles que apreciam os ensinamentos criacionistas: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Deus 

criou Adão do barro e depois de dar a ele o folego de vida, o colocou para morar no jardim 

do Éden. Tão logo Adão pisou no paraíso, ele recebeu do SENHOR uma ordem que se 

obedecida lhe garantiria vida eterna: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas 

da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, 

certamente morrerás.  

 Aqui tem um aprendizado importante para todo adolescente de DEUS: lá no Jardim 

do Éden, DEUS criou a primeira regra e as regras de DEUS foram feitas por DEUS para 

serem obedecidas pelos homens. Quando desobedecemos às regras de DEUS iremos colher 

os frutos bem amargos de nossa desobediência. Sua escola, sua casa, seu estágio, sua 

faculdade e sua vida tem regras definidas e quando você cumpre as regras já definidas por 

alguém superior a você, com certeza você trilhará o caminho do êxito. 

 Depois de ouvir a regra, DEUS lhe dá um grande presente: uma mulher 

incrivelmente perfeita e maravilhosa. DEUS criou Eva de uma costela de Adão e este foi o 

melhor presente que DEUS deu a Adão depois da oportunidade de morar para sempre no 

paraíso. Quando DEUS juntou Adão e Eva, ELE estava criando uma instituição fortíssima 

chamada de casamento e no plano de DEUS, casamento só acontece entre casais e nunca 

em duplas. O Jardim do Éden era só perfeição até que um dia, Satanás se fantasia de 

serpente e a desobediência de Eva, trouxe ao nosso planeta, um câncer chamado pecado. 

Mas neste mesmo jardim também acontece a promessa de que JESUS CRISTO viria um dia 

para esmagar a cabeça da serpente, ao morrer e desta forma salvar todo adolescente que 

aceitasse o seu sacrífico de amor. Você já aceitou JESUS CRISTO como seu Salvador e 

Senhor de sua vida? Se ainda não o fez, porque a demora em aceitar? 

Robinson H. Amorim 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Fevereiro 

Arrependimento de Acabe 

 Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou suas vestes, 

cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava 

humildemente. I Reis 21:27 

 Estou escrevendo esta meditação exatamente no dia 22 de janeiro de 2015. Estou de férias 

na praia de Capri, em São Francisco, Santa Catarina. Estou numa praia paradisíaca com águas 

calmas e claras. Na areia e sempre pela manhã, nos encontramos com mais ou menos umas quinze 

e no máximo vinte frequentadores regulares. Praia deserta, conchas, caranguejos, pequenos peixes 

nadando e nenhum, absolutamente nenhum vendedor de picolé, coxinha, empada, óleo de 

bronzear ou chapéus. Ninguém vem te oferecer nada, pois quase ninguém vai à praia de Capri. Se 

você adolescente é do tipo de gosta de paz quando vai à praia, iria amar cada centímetro quadrado 

desse paraíso. 

 Levantei hoje no penúltimo dia de minha estadia nesse lugar maravilhoso com vontade de 

mais uma vez ir ao encontro do mar. Mesmo de férias, só gosto de ir ao lazer depois de meu 

encontro diário com o PAI. Orar, louvar, ler sua Palavra, ler um bom livro cristão e escrever mais 

uma meditação é um estilo de vida que resolvi adotar e faço isso com prazer.  

 Antes de sair de casa minha esposa disse que estava chovendo. Minha reação foi imediata: 

Agradeci a DEUS pela chuva, por ter um DEUS que sabe o que é melhor para mim, que comanda 

a natureza como lhe agrada e não segundo a minha vontade. Como adolescente de DEUS você 

tem que reconhecer o poder e a soberania de DEUS em sua vida e se as coisas não estão 

acontecendo do seu jeito, conforme os seus planos e de acordo com a sua vontade, tenha a certeza 

plena e absoluta de que DEUS está agindo dessa forma porque ELE quer o melhor para você. 

 Elias como profeta de DEUS tinha missões quase impossíveis. E nesse trabalho levar uma 

sentença de morte para reis e rainhas que se desviavam dos caminhos do SENHOR era quase uma 

rotina. Veja o que Elias falou para Acabe no verso 20, última parte e no verso 21: Porque te vendeste 

para fazer o que mal aos olhos do SENHOR. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade 

e arrancarei de Acabe, todo homem, escravo ou livre em Israel. Veio à sentença de morte de Jezabel 

no verso 23: Também acerca de Jezabel disse o SENHOR: Os cães comerão a Jezabel junto ao 

antemuro de Jezreel. Triste fim para a pior rainha da história escrita do povo de Israel.  

  Se existe uma atitude que mexe com o coração de DEUS é o arrependimento e pasmem 

adolescentes, mas o terrível e todo poderoso Acabe se arrependeu e por se arrepender DEUS 

cumpriu tudo o que havia prometido para ele, mas nos dias de seu filho e não nos dias dele como 

rei. DEUS prolongou sua sentença contra Acabe por conta de seu arrependimento; DEUS tem um 

carinho por pecadores que se arrependem. Foi assim com Acabe, com Davi, com o ladrão na cruz, 

comigo e com você adolescente.  
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Dois de Fevereiro 

Micaías – O Profeta do Senhor 

 Respondeu o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem 

por quem podemos consultar ao SENHOR, porém eu o odeio, 

porque nunca profetiza o bem ao meu respeito, mas somente o 

mal. Este é Micaías, filho de Inlá. I Reis 22:8 

 Bom dia adolescente do SENHOR JESUS. Digo bom dia, pois acredito que muitos 

adolescentes que estão lendo estas meditações, já formaram um novo hábito em suas vidas 

devocionais que é começar seu dia sintonizado com DEUS, com JESUS, com o ESPÍRITO 

SANTO, com a oração, louvor e sua Bíblia. Quem já aderiu a este novo estilo de vida, sabe e já 

pode testemunhar a qualquer momento de que o seu dia nunca mais foi o mesmo, pois DEUS tem 

bênções especiais para adolescentes que O colocam em primeiro lugar no seu dia a dia. 

 Enfim, chegamos ao último capítulo do livro de Reis e você adolescente vai concluindo a 

leitura de mais um livro da Bíblia. Espero em DEUS que você esteja lendo diariamente um capítulo 

e acompanhado minhas singelas considerações por aqui. Neste último capítulo um servo de DEUS, 

um profeta, se destaca como um dos poucos profetas que realmente falava o que DEUS pedia que 

ELE falasse e seu nome era Micaías. 

 Josafá, rei da tribo de Judá e Acabe, rei de Israel se encontram para ver a possibilidade de 

unirem seus exércitos para lutarem contra a Síria. Josafá pergunta para Acabe se ele iria e ele 

confirma sua presença, mas antes que qualquer atitude fosse tomada, Josafá, o rei de Judá, profere 

palavras sábias e memoráveis. Veja I Reis 22:5: Mas disse Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro 

a Palavra do SENHOR. 

 Bom e sábio conselho para você que tem o privilégio de estar curtindo os memoráveis 

momentos da adolescência. Antes de tomar atitudes das quais irá se arrepender, consulte a vontade 

de DEUS através da oração e dos conselhos divinos de Sua Palavra. Ore e esteja bem atento a 

vontade de DEUS para sua vida. Espere para ouvir a suave voz do Espírito Santo te respondendo. 

O povo de Israel tinha o SENHOR e eles O consultaram. Você que é adolescente cristão do 

SENHOR também pode e deve consulta-Lo.  

 Então Acabe chama quatrocentos profetas e acredito plenamente que deveriam ser todos 

de Baal e quando Josafá vê aqueles profetas falsos falando o que agradava ao rei Acabe ele fez a 

pergunta que está no verso de hoje. É interessante que o rei Acabe no meio de tantos profetas falsos 

que existia em seu reino ele sabia identificar quem era o único profeta do SENHOR. 

 O mundo saberá dizer em alto e bom tom que tipo de adolescente você é? Se você pertence 

ao reino de DEUS ou ao reino do inimigo? Se você consulta e convive diariamente com a Palavra 

de DEUS ou não? Jesus Cristo nos ensinou como permanecer no mundo, mas não ser do mundo. 

Micaías foi esse tipo de pessoa. 
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Três de Fevereiro 

Tal Pai, Tal Filho 

 Acazias caiu pelas grades de um quarto alto em Samaria e 

adoeceu. Enviou mensageiros dizendo-lhes: Ide e perguntai a Baal 

Zebube, deus de Ecron  se sararei desta doença. II Reis 1:2 

 Chegamos juntos, você adolescente de DEUS e eu, para mais um grande desafio; lermos 

juntos e comentarmos o segundo livro de Reis. Que histórias terá DEUS reservado para nós? Que 

lições preciosas você levará para sua adolescência, juventude, maturidade? Se você ainda não teve 

a oportunidade de ler a Bíblia toda essa é a sua chance. Estamos juntos mergulhando em II Reis. 

 O primeiro capítulo começa contando a história do rei Acazias que caiu no seu quarto e 

adoeceu e quem ele, o rei do povo de DEUS, foi consultar? A Baal Zebube, deus de Ecron. Não 

é lamentável ver uma situação triste como essa? Um rei que tinha ao seu dispor o único DEUS 

Criador, Redentor e Mantenedor dos céus e da terra e ele vai consultar uma versão mais avançada 

do falso Baal? Quantas e quantas vezes essa história se repetiu na vida de inúmeros reis do povo 

de Israel no passado? Quantos filhos de reis seguiram os passos errados de seus pais e caíram em 

seus mesmos pecados? Quantos deles deixaram de fazer o que era certo para permanecer no erro? 

 Existe um provérbio popular que diz assim: tal pai, tal filho. Esse ditado caiu como uma 

luva na vida de Acazias, pois ele era filho de Acabe. O que se poderia esperar dos filhos de Acabe? 

Com pai idólatra nasce um filho idólatra. Esse é apenas um ditado popular e não uma lei absoluta. 

Muitos adolescentes cristãos tiveram pais inescrupulosos, bêbados, drogados e seus filhos tomaram 

a melhor decisão da vida deles que foi entregar seu coração a JESUS. Aceitaram CRISTO como 

seu salvador e SENHOR e essa mudança transformou sua vida e, portanto, está provado que tal 

pai e tal filho é apenas um ditado popular e não algo imutável e perfeito. 

 Acazias teve muitas oportunidades de escrever diferente a sua história, mas deixou-se 

influenciar pela idolatria de seus pais e as consequências foram as piores possíveis. Está na mão de 

cada adolescente a caneta e o papel que o ajudará a escrever a sua própria história. Essa caneta e 

esse papel DEUS chama de liberdade de escolha. Você tem nas mãos o maior poder que DEUS 

poderia te dar: o poder de escolher. 

 Você pode escolher DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO para 

conduzir sua vida ou trocar esse trio fantástico por Baal Zebube, Baal sem Zebube e outros Baais 

que forem surgindo na sua vida? Existe uma infinidade de deuses falsos e modernos querendo sua 

eterna atenção e hoje nada é tão parecido com Baal Zebube  que a internet. Ela exige que você 

fique o tempo todo conectado e os inimigos de DEUS ficam produzindo artigos para te entreter e 

te tirar definitivamente dos caminhos do SENHOR. Você pode e deve escolher. Que a 

TRINDADE seja sua melhor escolha. 
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Quatro de Fevereiro 

Não Há DEUS em Israel? 

 Mas o anjo do SENHOR, disse a Elias, o tesbita: Levanta-te, 

sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria 

e dize-lhes: Não há DEUS em Israel, para ires consultar a Baal 

Zebube, deus de Ecron? II Reis 1:3 

 Depois que Acazias mandou seus subordinados consultarem mais uma vez o falso Baal, 

nosso DEUS que sempre esteve cuidando de Seu povo manda uma ordem do Seu trono e um dos 

seus mensageiros celestes manda um recado direto para o profeta Elias: Não há DEUS em Israel 

para ires consultar a Baal Zebube? Se você na sua linguagem bem adolescente seria assim: Não há 

DEUS em Israel para ires consultar um pedaço de pau e pedra chamado Baal Zebube? Que 

resposta tinha DEUS para o rei Acazias? 

 Qual seria os Baal Zebubes modernos que estão atrapalhando os adolescentes de DEUS 

em sua devoção pessoal e adoração ao verdadeiro DEUS? Os adolescentes de DEUS precisam 

estar cada vez mais sintonizados com DEUS e Sua Palavra. Seu mundo altamente tecnológico tem 

criado alguns falsos deuses para tentar lhe tomar algo de muito precioso que não é o seu dinheiro 

e sim o seu tempo. 

 Creio que o Baal Zebube preferido dos adolescentes é o celular. O seu segundo Baal 

Zebube, que por sinal é reverenciado e idolatrado pelos meninos adolescentes é o vídeo game. Não 

tente tirar um adolescente mesmo os de DEUS da frente do computador caso ele esteja mudando 

de fase. Já aconteceu com você? Você está quase chegando ao fim do fim e entra seu irmão te 

chamando para o jantar. Com certeza você  lembra-se de sua reação até hoje.  

O terceiro Baal Zebube dos adolescentes com certeza é a ociosidade que é prima de 

primeiríssimo grau da preguiça. Quando as duas andam juntas e encontram adolescentes pelo 

caminho, não tem que os faça estudar ou trabalhar mesmo que seja em benefício de sua família. 

Existe uma legião de adolescentes que amam não fazer absolutamente nada em casa e como seus 

pais não souberam educa-los, eles ficam eternamente de molho sem fazer nada. Amam o descanso, 

são apaixonados pela preguiça e reverenciam a rainha ociosidade.  

 O quarto Baal Zebube dos adolescentes com certeza é a internet. A maior prova disso é 

que milhares de adolescentes, mesmo os do SENHOR, passam horas e horas por dia ligados em 

tudo o que lhes interessa na mídia. Por horas eles recebem toneladas de lixos produzidos nos 

estúdios do pecado. São sempre filmes, seriados e se você adolescentes de DEUS for ver cada um 

desses filmes com olhos espirituais, vai ver o quanto de satanismo está envolvido em cada um deles. 

Os tempos mudaram, os adolescentes também e seu inimigo se especializou em criar novos ídolos. 

 O desafio claro à soberania de DEUS custou à vida de Acazias. A sentença foi: Da cama a 

que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. II Reis 1:6 
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Cinco de Fevereiro 

Transferindo a Herança 

 Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que 

queres, que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: 

Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu 

espírito. II Reis 2:9 

 DEUS tinha reservado um presente fantástico para seu valoroso Elias. O sonho de DEUS 

para Elias era leva-lo para o céu. Depois de tanta provação, tantas lutas, tantas perseguições, tantas 

caminhadas pelos desertos, tanto empenho sem se manter íntegro e fiel, DEUS em Sua sabedoria 

projetou apenas uma subida fantástica rumo ao céu sendo levado por cavalos de fogo. DEUS faz 

realmente coisas incríveis e quem viu Elias subir deve ter ficado maravilhado. Mas antes que Elias 

fosse tomado por DEUS, algo deveria acontecer e toda a herança espiritual acumulada por Elias 

não poderia ficar só com ele, deveria ser transferida para Eliseu. 

 Os profetas dos tempos bíblicos tinham seus próprios discípulos e em determinado 

momento na história do povo de Israel, eles chegaram a ter uma escola, o que hoje modernamente 

falando seriam os seminários teológicos. Elias tinha um discípulo muito chegado a ele, chamado 

Eliseu. Elias foi visitar seus discípulos em Betel, Jericó e Jordão e tanto Elias, como Eliseu e seus 

discípulos sabiam que Elias iria ser levado por DEUS. Antes que o carro de fogo com cavalos 

alados os separasse um do outro, Elias pergunta a Eliseu o que ele gostaria de receber e a resposta 

está no verso de hoje. 

 Você adolescente de DEUS que conhece bem a Sua Palavra, sabe muito bem que existiram 

duas pessoas que tiveram oportunidades fantásticas para pedirem coisas e se deram muito bem em 

seus pedidos, estes foram Salomão e Eliseu. Salomão pede sabedoria e Eliseu pede porção dobrada 

do Espírito Santo de DEUS que era a marca registrada de Elias nessa terra. Elias tinha a vida dirigida 

e guiada pelo Espírito Santo de DEUS e Eliseu foi o abençoado que recebeu o dobro do poder 

que Elias teve quando profeta. 

 Se existe algo que se transforma em bênção ou em maldição na vida de muitas pessoas é a 

tal da herança material. Determinados pais através de suas habilidades conseguem manter suas 

famílias ao longo de todo o tempo e ainda conseguem juntar recursos para comprar mais imóveis, 

joias e carros de luxo. Os filhos crescem recheados de conforto, luxo e ostentação e logicamente 

por serem pequenos e talvez adolescentes eles não têm a menor culpa dessa situação, mas não 

houve uma gota de suor da parte deles, pois o empenho e a habilidade de ganhar dinheiro foi dos 

pais. Com o passar do tempo, os pais envelhecem e os filhos crescem e muitos ficam ali torcendo 

para que os pais morram para herdarem tudo que eles acumularam. 

 Elias deixou para Eliseu o poder de uma vida controlada pelo Espírito Santo de DEUS. 

Quando chegar sua vez de ser pai ou mãe que herança você vai deixar para seu filho? 
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Seis de Fevereiro 

Está com ele a Palavra do SENHOR 

 Disse Josafá: Está com ele a Palavra do SENHOR. Então, o 

rei de Israel, Josafá e o rei de Edon desceram a ter com ele. II 

Reis 3:12 

 Ainda estou curtindo minha última semana de férias deste mês de janeiro de 2015. Depois 

de uns bons sete dias levantando cedo, fazendo a devoção pessoal, lanchado e curtindo as águas 

salgadas, o sol e a areia da praia de Capri em Santa Catarina, a ordem agora é se preparar para 

voltar a rotina de trabalho e missão. O mês de fevereiro começa com um mega treinamento para 

professores de adolescentes da igreja adventista do sétimo dia em Minas Gerais. Quatrocentos e 

cinquenta professores estão inscritos no treinamento representando mais ou menos quatro mil e 

quinhentos adolescentes cristãos. Minha missão é compartilhar conhecimento e experiência 

adquiridos com livros, mas principalmente com prática. Serão sete seminários, mais um mega 

almoço, muita conversa, muita descontração e certeza de que DEUS estará com todos nós. 

 Depois de ter visto Elias subir numa carruagem de fogo, ter pego o seu manto - o que 

significava que o ministério de Elias agora teria ampla continuidade com ele - Eliseu começa a 

trabalhar e quem coloca os servos de DEUS para trabalhar é o próprio DEUS.  

 Jorão, irmão de Acazias e também filho de Acabe, teve que se juntar ao rei Josafá e ao rei 

de Edon, pois Mesa que era o rei dos moabitas se cansou de ser escravo do povo de Israel e se 

rebelou. A Palavra de DEUS nos diz no verso quatro de II Reis 3 que Mesa, o rei dos moabitas, 

era criador de gado e pagava seu imposto anual ao rei Acabe com cem mil carneiros e a lã deles. 

Não foi por acaso que Mesa se rebelou não é verdade? 

 Os três reis se juntaram com seus exércitos e o gado que os acompanhava e depois de sete 

dias de marcha faltou água e somente quando veio a provação e a privação que Jorão lembrou-se 

do SENHOR. Josafá fez a mesma pergunta que Elias havia feito a Acazias: Não há aqui algum 

profeta do SENHOR para que consultemos o SENHOR por ele? II Reis 13:11 

 Um dos servos do rei de Israel falou que Eliseu estava ali e Josafá vê em Eliseu um homem 

que falava em nome do SENHOR. Muitos adolescentes, jovens e porque não dizer adultos tem 

exatamente a mesma postura que esses três reis tiveram. Eles sentaram, planejaram, caminharam e 

ficaram sem água e somente se lembraram do SENHOR quando todos os seus planos falharam. 

Recado direto para você que ainda curte os áureos anos da adolescência: DEUS precisa fazer parte 

de seus planos desde agora até o fim de seus dias. Não abra a mão de DEUS na sua vida. 

 Eliseu que tinha a palavra de DEUS com ele passou para os reis toda a estratégia divina 

para ganhar a batalha e o resultado foi fantástico. O que você podia esperar de três reis que 

resolveram colocar DEUS em primeiro lugar? Quando você adolescente colocar DEUS 

diariamente em primeiro lugar em sua vida suas vitórias serão certas. Amém. 
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Sete de Fevereiro 

Santo Homem de DEUS 

 Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por 

nós é um santo homem de DEUS. II Reis 4:9 

 Estou chegando ao final do mês de janeiro de 2015. Olhando pela janela de meu 

apartamento vejo uma Curitiba bem calma e bem quente. Geralmente os curitibanos que 

podem vão tirar férias nas praias do Paraná ou Santa Catarina e por isso Curitiba fica 

deserta. Pode-se caminhar, ir a supermercados, shoppings e o tumulto passa bem longe em 

janeiro. Espero em DEUS que você adolescente tenha curtido dias fantásticos de férias 

com sua família, sem abandonar sua devoção pessoal e sua adoração ao único e verdadeiro 

DEUS. 

 O incrível capítulo quatro de II Reis mostra a mão de DEUS atuando na vida de 

seu servo Eliseu. São quatro acontecimentos bem interessantes e como certeza se você tiver 

o privilégio de ter crescido num lar cristão irá se lembrar com carinho dos milagres que o 

SENHOR operou através de Eliseu. 

 No primeiro acontecimento, uma viúva endividada vai até o santo homem de 

DEUS tentando achar uma saída para o drama de sua vida, pois o seu credor, como não 

tinha visto a cor de seu dinheiro, veio com a firme decisão de levar seus filhos como 

escravos e desta forma conseguir diminuir seu prejuízo. Prezado adolescente, veja quanto 

aborrecimento, quanto estresse pode ser evitado quando se vive sem dívidas. Milhões e 

posso afirmar que bilhões de pessoas são atormentados diariamente por dívidas; um 

oportuno recado para sua vida adolescente é: quando chegar a sua vez de ganhar seu 

próprio sustento, devolva de imediato as duas partes que pertencem a DEUS que são 

dízimos e ofertas, viva com o mínimo possível e guarde ou invista o máximo. Ainda na 

adolescência, caso você opte por começa a trabalhar, comece o seu pé de meia, aprenda a 

nunca gastar mais do que ganha e garanta um futuro promissor para você e sua futura 

família. 

 Eliseu pediu para ela buscar vasilhas em todo e qualquer lugar que ela encontrasse. 

Ela iria colocar um pouquinho do seu azeite em cada uma dessas vasilhas e quando sua 

última vasilha chegou, o milagre aconteceu. Todos os potes estavam cheios de azeite. Ela 

pode vender quase tudo, pagar sua dívida e viver do resto. Nada como receber de DEUS 

uma bênção como essa, não é verdade? 

 Eliseu sempre passava por Sunem e uma mulher rica e seu marido o convidaram 

para entrar e comer pão. Amizade feita, sempre que Eliseu passava por ali o casal o 

convidava e ele prontamente aceitava. DEUS usa outros mais abonados para distribuir as 

bênçãos para os menos afortunados. O convívio com Eliseu foi tão intenso que não foi em 

vão que a mulher lhe chamou de santo homem de DEUS. O mundo te conhece como 

santo adolescente de DEUS ou você sequer faz questão de ser reconhecido como cristão? 
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Adole Brasil 

Fevereiro - 2016 editadole  

 

 

Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Primeira Semana 

Robinson H. Amorim 
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Oito de Fevereiro 

 A Conversão de Naamã  

 Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja levar 

uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este 

teu servo nem holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao 

SENHOR. II Reis 5:17 

 Sempre fico extremamente feliz por poder levantar bem cedo diariamente para poder 

adorar ao único e soberano DEUS, criador dos céus e da Terra. A ELE e unicamente a ELE toda 

a honra, gloria e poder. Fico também muito feliz poder escrever para adolescentes minhas singelas 

considerações sobre a Palavra de DEUS e mais agradecido fico a você que a lê diariamente. No 

ano de 2014, aproximadamente quatorze mil meditadoles foram baixadas do meu site: 

http://robinsonamorim.com.br/e agradeço a DEUS por levar avante esse trabalho. Também 

agradeço ao Marcelo Milani que faz tudo virar arte digital e a minha cunhada Izabelle por corrigir 

tudo o que escrevo. 

 Sempre li a história de Naamã, o conhecido herói de guerra do exército da Síria, homem 

bem conceituado junto ao poderoso rei da Síria. Sempre li, ouvi vários sermões, várias lições 

aprendidas, mas somente hoje dia 28 de janeiro de 2015 ao ler mais uma vez o capítulo 5 de II 

Reis encontrei a prova da conversão de Naamã. 

 Naamã tinha a doença mais temida dos templos bíblicos - a tão indesejável lepra. O leproso 

não podia sequer conviver com os demais seres humanos tamanha aversão que todos tinham contra 

a doença. Não faço a menor ideia de como Naamã comandava todo um exército sendo leproso, 

mas se a Palavra de DEUS me diz que ele era comandante e ainda por cima leproso, acredito 

plenamente sem sequer questionar ou duvidar. 

 Uma menina cativa do povo de Israel que virou uma empregada da esposa de Naamã deu 

a preciosa dica de que o profeta de DEUS poderia curá-lo. Uma das grandes lições que sempre 

ouvi na história de Naamã foi sobre o testemunho fiel da escrava israelita, pois mesmo morando 

num ambiente diferente e hostil não hesitou de falar de seu DEUS e de seu profeta. 

 Naamã dirige-se ao rei de Israel com dez talentos de prata, mil ciclos de ouro, dez vestes 

festivais e uma carta de recomendação do rei da Síria dizendo quem era Naamã e solicitando sua 

cura. O rei de Israel ficou indignado, pois ele não tinha o menor poder de curar ninguém e o 

encaminhou a Eliseu. Eliseu por sua vez sequer foi receber o poderoso general e mandou um 

mensageiro para lhe dizer que se ele quisesse ficar curado teria que se lavar sete vezes no rio Jordão. 

Depois de reclamar da forma como seria curado, ele aceitou se banhar, voltou curado e foi oferecer 

seus presentes pela bênção da cura a Eliseu que prontamente recusou recebê-los. Então Naamã 

humildemente pede terra para Eliseu para fazer um altar ao Deus de Israel e diz que a partir 

daquele dia só ofereceria sacrifício ao DEUS de Israel. Mais um a andar nos caminhos do 

SENHOR. E você também anda nos caminhos do SENHOR? 

 

http://robinsonamorim.com.br/
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Nove de Fevereiro 

De Ganancioso a Leproso 

 Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua 

descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, 

branco como a neve. II Reis 5:27 

 A Palavra de DEUS por ter sido inspirada pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS consegue, 

com apenas poucos versos, nos ensinar lições preciosas. Você que é um adolescente do exército 

do SENHOR tem à sua disposição um tesouro inesgotável e ore ao SENHOR para que você 

sempre comece o seu dia com DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO, com 

Sua Palavra, com louvor e oração. 

 Vivemos num mundo em que ser ganancioso, querer sempre mais e mais é algo 

absolutamente normal. Os padrões de pessoas de sucesso que o mundo sem DEUS adota passam 

por móveis, imóveis e automóveis. Para um mundo sem DEUS pessoas honestas, íntegras e 

corretas que não acumularam os móveis, imóveis e automóveis não são pessoas de sucesso. O 

sucesso segundo DEUS é bem diferente do vazio e frágil sucesso material dos seres humanos sem 

DEUS. 

 Eliseu havia rejeitado os presentes de Naamã. DEUS sempre havia atendido às suas 

necessidades e não seria ele que cobraria para resolver o problema de Naamã, mesmo porque 

quem cura é DEUS e não o homem. Enquanto o satisfeito Eliseu ficou feliz com a cura de Naamã, 

seu servo Geazi ficou achando que podia se beneficiar dos presentes de Naamã que Eliseu recusara. 

Ele foi movido pelo pecado da ganância. O ganancioso quer mais, mais e sempre mais. Ele nunca 

se considera satisfeito. Quer sempre melhorar mais e mais de padrão de vida e para isso o 

ganancioso trabalha mais para poder acumular mais, mesmo que isso lhe custe seu bem mais 

precioso que é a sua saúde. 

 A ganância levou Geazi a mentir e mentir é uma desgraça na vida de adolescentes. Se você 

se acostumar a mentir seu senso do que é certo ou errado desaparece e nem você mais saberá se o 

que você está falando é verdade ou é mais uma mentira. Veja a primeira mentira de Geazi em II 

Reis 5:22: Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo 

vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-

lhes, pois um talento de prata e duas vestes festivais. 

 Naamã enganado atendeu ao seu pedido e Geazi chega em casa e se apresenta a Eliseu: 

Eliseu fez uma pergunta básica: Donde vens Geazi? E a resposta de Geazi foi: Teu servo não foi à 

parte alguma. Não lhe falei que quem se acostuma a mentir, mente mais de uma vez? A prova está 

aqui. Lógico que Geazi foi atrás de Naamã e lógico que estava mentindo mais uma vez. Veja agora 

a resposta de Eliseu: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu 

carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, 

ovelhas e bois, servos e servas? A sentença sobre a atitude de Gezai é o nosso verso de hoje. O 

ganancioso virou leproso. Ele e sua descendência. Com DEUS não se brinca. Muito menos brincar 

de ser ganancioso. 
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    Dez de Fevereiro 

       Mais São Os Que Estão Conosco 

 Ele respondeu: Não temas porque mais são os que estão 

conosco do que os que estão com eles. II Reis 6:16 

 Bom dia adolescente do SENHOR JESUS! Acabei de orar por todo e qualquer 

adolescente que resolveu investir seus primeiros momentos da manhã na companhia do 

SENHOR JESUS. 

 Vou te pedir um grande favor: Pegue uma caneta, de preferência vermelha, pegue 

também sua Bíblia, abra em II Reis 6:16 e sublinhe esse verso. Ele é fácil de decorar e para 

entender a importância desse verso você precisará ler II Reis 6. Este verso será uma fonte 

de refúgio para sua vida adolescente. Quando você estiver num cursinho, no trabalho, no 

estágio ou na faculdade você vai se lembrar desse verso. Você e DEUS já são maioria. 

 O rei da Síria estava fazendo guerra com o povo de Israel, o legítimo povo escolhido 

por DEUS nos tempos do velho testamento. Cada estratégia elaborada, cada plano feito 

pelo rei da Síria não levava a lugar nenhum, pois DEUS sempre orientava Eliseu sobre 

cada passo do rei da Síria e este por sua vez orientava o rei de Israel e nenhuma emboscada 

dava certo. Prezado adolescente, entenda algo para toda a sua vida: ninguém, mas ninguém 

mesmo que entra para guerrear com DEUS e sairá vencedor. O nosso DEUS, o verdadeiro 

DEUS dos adolescentes do SENHOR é TODO PODEROSO. Brigar com DEUS é 

derrota. Simples assim. 

 O rei da Síria cansado de tanto perder, descobriu que Eliseu contava seus segredos 

para o rei de Israel e mandou carros, cavalos e fortes tropas para a cidade de Dotã, onde 

morava o homem de DEUS. Eles chegaram e cercaram a cidade. Quando o servo de Eliseu 

acordou e viu cavalos, carros, e fortes tropas se desesperou, foi perguntar para Eliseu qual 

era a saída e a resposta de Eliseu é o seu verso para hoje e para todos os dias de sua vida. 

 Depois conforme nos diz a Palavra de DEUS em II Reis 6:17: Orou Eliseu e disse: 

SENHOR, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O SENHOR abriu os olhos do 

moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. 

Você adolescente consegue ver o cuidado de DEUS com o Seu servo Eliseu e seu 

ajudante? DEUS mobilizou o exército celestial para proteger os seus dois filhos que 

estavam em perigo de vida. Era só DEUS dar uma única ordem e cavalos e carros de fogo 

se posicionariam para proteger e garantir a vida desses seus dois servos. 

 DEUS tem um maravilhoso plano para sua vida ainda adolescente. Ele quer te levar 

para o céu. Você só precisa aceitar o sacrifício de JESUS na cruz e amá-lo pelo resto de 

seus dias e DEUS se preciso for vai mandar carros e cavalos de fogo para não te perder. 

Você acredita que ELE pode fazer isso por você? Se acredita, louvado seja o nome do 

SENHOR pela sua fé e sua disposição em andar nos caminhos do SENHOR. 
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     Onze de Fevereiro 

     Amando o Inimigo 

 Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres 

prisioneiros com a tua espada e o teu arco? Porém, a estes manda 

por- lhes diante pão e água para que comam e bebam e tornem para 

seu senhor. II Reis 6:22 

 Depois que Eliseu orou ao SENHOR e pediu para que seu servo visse o que só ele estava 

vendo, os sírios vieram contra os dois e Eliseu mais uma vez orou ao SENHOR e pediu para que 

DEUS ferisse de cegueira temporariamente todo o exército da Síria. Esta foi a forma mais rápida 

e fantástica que eu já vi em toda a Palavra de DEUS de como se acabar com uma guerra. Com todo 

o exército inimigo composto de cegos, Eliseu os conduz a cidade de Samaria onde reinava o rei de 

Israel. Confirme o que estou falando em II Reis 6:19: “Então, Eliseu lhes disse: Não é este caminho, 

nem esta a cidade; segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria”. 

 Continuando o relato bíblico, lemos: “Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó 

SENHOR abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o SENHOR os olhos e viram 

e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-

ei, feri-los-ei meu pai”? II Reis 6:20 e 21. 

 A resposta de Eliseu é o nosso verso de hoje. Leia-o de novo. Veja lá como Eliseu orientado 

pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS comandou e participou de uma das maiores atitudes de amor 

ao inimigo mencionada em toda a Bíblia. Nunca ouvi falar de nenhuma história de guerra, seja 

bíblica ou não, que termina com um dos lados convidando o inimigo para comer e beber. 

 Prezado adolescente, você pode ler a Palavra de DEUS toda e em nenhuma porção dela 

você vai encontrar seres humanos tratando outros seres humanos como fez o povo de DEUS com 

os seus inimigos sérvios. 

 JESUS CRISTO o meu e seu líder nos deixou algumas novas ordens. Algo que você e eu 

precisamos aprender a fazer. Veja o recado curto e direto que JESUS nos deixou em Mateus 5:43 

e 44: “Ouviste o que foi dito: Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém vos digo: 

Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem”. Imagine o impacto que foi para os judeus 

que estavam sendo explorados pelos romanos ouvirem de um líder desconhecido uma mensagem 

como essa. Milhares o devem ter rejeitado na mesma hora. Amar quem nos ama é fácil, mas amar 

o inimigo é para cristãos convertidos que aceitaram o estilo de vida de JESUS na sua vida e mesmo 

assim não vemos acontecendo direto esse tipo de atitude. 

 Se somos cristãos e procuramos andar nos passos de JESUS oremos para que esse novo 

estivo de vida, onde passamos a amar os nossos inimigos e orar por todos os que nos perseguem, 

seja uma realidade na minha e na sua vida. Que DEUS nos abençoe para isso. 
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Doze de Fevereiro 

Os Homens da Guerra 

 Depois disto, ajuntou Bem Hadade, rei da Síria, todo o 

seu exército, subiu e sitiou Samaria. II Reis 6:24 

 Talvez uma das piores consequências do pecado sejam as guerras. Você ainda tem o 

privilégio de ser adolescente e tenho certeza que ama ao SENHOR e Sua Palavra. Ao ler toda a 

saga do povo de Israel no passado, você os verá saindo da condição de escravos no Egito e chegar 

a Canaã. Foram muitas guerras, batalhas, milhares de jovens soldados que poderiam ter sido 

professores, engenheiros, médicos, bombeiros, pesquisadores são obrigados, em plena 

adolescência, a defender os interesses de sua nação e de seus governantes ditatoriais. 

 Mais uma vez o famoso Bem Hadade, rei de Síria, cerca a cidade de Samaria e a Palavra 

de DEUS em II Reis 6:25 nos diz que houve fome em Samaria. Vou escrever o que está escrito 

em II Reis 6: 28 e 29 para que você adolescente não pense que fui eu quem inventou essa história: 

“Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje 

o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois o meu filho e o comemos, mas dizendo 

eu no outro dia: Dá teu filho, para que o comamos, ela o escondeu”. 

 Quando pensamos em todo o estrago que o pecado fez na vida dos seres humanos não 

conseguimos imaginar uma mãe matando seu próprio filho, partindo-o em pedaços e depois 

colocando-o numa panela para cozinhar. Depois de bem cozido e devidamente temperado ela se 

reúne com o restante de sua família para comê-lo. Macabro, inimaginável, impensável, impossível 

de acontecer você e eu diríamos, mas aconteceu, foi na guerra entre Israel e a Síria e fiz questão de 

copiar da Palavra de DEUS para dar um relato de algo que aconteceu e foi real. 

 As guerras trazem sempre consequências horrorosas para a vida de todos os que estiveram 

ali e para os inocentes que não tem para onde ir. Diariamente a televisão nos mostra os povos do 

Oriente Médio em constante guerra. Guerra para eles é estilo de vida. Eles vivem para guerrear. 

Hoje mesmo em pleno mês de março de 2015, quando lhes escrevo esta meditação, a Síria está 

em guerra. Fome, morte, estupros, sequestros, crueldade, torturas, roubo de órgãos para negócios 

no mercado paralelo são apenas alguns dos horrores de um mundo que está sempre em guerra. 

 JESUS CRISTO nos disse que as guerras e rumores de guerra seriam um sinal de que ELE 

estaria voltando. Não é DEUS que provoca as guerras entre os seres humanos para que isto sirva 

de sinal para a vinda de seu FILHO. Muito pelo contrário, é Satanás e seus anjos que enchem a 

mente dos homens amantes de poder e dinheiro para subjulgar os mais fracos. No tempo de 

DEUS, JESUS CRISTO voltará para buscar seus filhos. Você adolescente do SENHOR JESUS 

confia nessa promessa feita pelo próprio JESUS? 
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Treze de Fevereiro 

Duvidando de DEUS 

 Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao 

homem de DEUS: Ainda que o SENHOR fizesse janelas no céu, poderia 

suceder isso? Disse o profeta; Eis que tu o verás com os teus olhos, 

porém disso não comerás. II Reis 7:2 

 Que você adolescente de DEUS que levantou cedo, ajoelhou no seu cantinho de oração e 

orou em prol de si mesmo, parentes e amigos tenha um lindo e maravilhoso dia na companhia do 

SENHOR JESUS. Creio firmemente que depois dessa oração intercessora você encontrou um 

tempo para erguer louvores de gratidão ao teu DEUS e terminou seus momentos de devoção 

pessoal lendo mais um capítulo da Palavra de DEUS. Quantas bênçãos sobrevêm aos adolescentes 

que colocam DEUS em primeiro lugar no seu dia. Com certeza seu dia hoje será extremamente 

abençoado.  

 Você e eu continuamos lendo dia a dia um capítulo da Palavra de DEUS e depois de 

lermos ontem que a fome em Israel era tanta que uma família chegou a comer seu próprio filho e 

ainda dividiu com os conhecidos, o profeta Eliseu, no meio de uma ausência total de comida, 

profetiza em nome do SENHOR que no dia seguinte iria ter tanta comida que os israelitas ainda 

teriam o suficiente para vender o que havia sobrado. Sabe o que aconteceu com o capitão depois 

que ouviu a profecia de Eliseu? Leia o verso bíblico de novo e você verá a reação do capitão. 

Reação muito normal de quem estava vivendo e convivendo com a fome, mas ele acabou 

duvidando de quem não deveria duvidar, pois quando DEUS fala nós temos que acreditar. 

 Tem algo muito importante em II Reis 7 e você precisa levar este ensinamento para o resto 

de sua vida: Nunca, mas nunca mesmo duvide da Palavra direta do SENHOR. Quando DEUS 

falava mesmo que fosse através de seus profetas, quero crer que tudo o que DEUS esperava era 

que seus filhos ouvissem e cumprissem o que ele falou.  

 A Palavra de DEUS tem recados diretos vindos da boca do SENHOR para sua vida 

adolescente, mas na maioria das vezes você não está nem aí para as exigências reais que DEUS 

pede para você cumprir. Quer uma prova bem real do que estou lhe falando? Você sabia que a Lei 

de DEUS é o código moral que todos os filhos de DEUS têm que se esforçar para obedecer? Você 

sabia que DEUS tem Sua Lei em tão grande conta que ELE mesmo a escreveu com seu dedo em 

tábuas de pedra e as entregou a Moisés? Se você sequer ouviu falar dos dez mandamentos da Lei 

de DEUS leia Êxodo 20: 3-17 e aprenda de uma vez por todas qual o código moral que DEUS 

quer que você obedeça. Agora que você já sabe qual será sua atitude em relação à lei de DEUS? 

Vai duvidar de algo que foi escrito pelo próprio dedo de DEUS? O capitão que duvidou da profecia 

de Eliseu foi atropelado pela multidão e morreu com fome. Não duvide nem mais um minuto da 

Palavra de DEUS.  

 Continue lendo diariamente a Sua Palavra e desfrute de todas as verdades. 
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Quatorze de Fevereiro 

Quarenta Camelos 

 Foi, pois Hazael encontrar-se com ele levando consigo um 

presente a saber, quarenta camelos carregados de tudo o que 

era bom de Damasco. II Reis 8:9 

 Levante sua mão aí onde você está se você é um adolescente que não gosta de ganhar 

presente. Ninguém que está começando a ler esta meditação neste dia levantou a mão, concorda 

comigo? Tenho a certeza plena e absoluta que você é um adolescente normal e ama quando seus 

pais, amigos, seus líderes e professores e sua namorada(o) te surpreende com um presente 

totalmente inesperado. 

 Que presente te agrada? Um novo celular é o presente dos sonhos da maioria dos 

adolescentes e se ele tiver a marquinha da Apple então é delírio puro. Para adolescentes não tão 

tecnológicos e graça a DEUS eles existem, bons livros os deixam tão felizes e a sua empolgação 

com o presente se nota na sua expressão facial. 

 Pais e mães modernos que trabalham como loucos e não querem ou não podem ter tempo 

para seus filhos, utilizam a técnica de presentear para compensar a falta de tempo, de amor, de 

carinho, de amizade e de compromisso com eles. O presente acaba funcionando como um grande 

cala boca, pois talvez você, nesta fase de sua vida, não esteja precisando de mais tecnologia, mais 

aplicativos no seu celular e sim de companhia, um ouvido que lhe ouça, um ombro para chorar ou 

mesmo um abraço apertado e uma doce voz que te diga que você é o melhor adolescente que 

DEUS poderia ter dado aos seus pais. 

 Veja bem adolescente que a prática de presentear alguém para receber algo em troca 

sempre foi uma prática comum e Bem Hadade, o famoso rei da Síria, ficou doente e pediu para 

um subordinado seu chamado Hazael carregar quarenta camelos com tudo de bom que havia em 

Damasco e levar de presente para quem? Sim, adivinhou se respondeu o profeta Eliseu.  

 O que está escondido atrás da arte de presentear? Os presentes que seus pais lhe dão são 

para lhe calar a boca? Os presentes são para comprar o seu silêncio? Quando um adolescente 

como você recebe um presente de seus pais que sentimentos vêm à sua mente? Você costuma ser 

grato pelo que você recebe? Quando você adolescente estiver trabalhando no futuro ou mesmo 

hoje, presenteará seus pais? O que te motiva a agradar seus pais? Você já os presenteou? Ou você 

é daqueles que acha que seus pais não precisam de nada? 

 DEUS PAI te deu JESUS CRISTO seu melhor presente para que você adolescentes fosse 

salvo do pecado e voltasse um dia a sonhar em morar com Eles na sua própria morada no reino 

celestial. Você já aceitou JESUS CRISTO como seu Salvador e SENHOR na sua vida? O melhor 

presente de DEUS morreu por você. Viva por ELE. Que esse seja seu melhor projeto de vida. 

Viver por JESUS CRISTO. 
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 
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____________________________________________

___________ 

Segunda Semana 

Robinson H. Amorim 
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Quinze de Fevereiro 

O Destino Final de Jezabel 

 Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Essa é a Palavra 

do SENHOR, que falou por intermédio do profeta Elias, o tesbita, seu 

servo dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de 

Jezabel. II Reis 9:36 

 Deus dá a todas as pessoas oportunidade e mais que oportunidade, o direito de escolha ou 

o famoso livre arbítrio. Você adolescente que ainda mora com seus pais nem sempre faz o que 

você quer e isso é muito bom, porque você com pouca bagagem e experiência de vida talvez fizesse 

péssimas escolhas e as consequências seriam desastrosas para sua vida, se é que você ainda estivesse 

vivo. Quantos adolescentes sem bagagem de vida, com apenas quatorze, são hoje mulas do tráfico 

de drogas sem a menor possibilidade de sair dessa vida vivo. Quantas adolescentes engravidaram 

aos doze anos, foram mãe aos treze e avós aos vinte e cinco. Existem várias nas ruas das grandes 

cidades com esse currículo. 

 A história bíblica está recheadíssima de pessoas comuns como adolescentes iguais a você 

que fizeram um péssimo uso do direito de escolha. DEUS fez questão de que os escritores de Sua 

Palavra a recheassem com as trágicas histórias de suas péssimas escolhas para que você adolescentes 

do século vinte e um lesse, aprendesse com suas experiências e nunca seguisse seus exemplos. 

 Em toda a história bíblica dos reis de Israel nenhuma rainha conseguiu ser tão má, tão 

leviana e tão ofensiva a DEUS e sua obra na terra como Jezabel. Jezabel era má. Você adolescente 

de DEUS tem um pai ou uma mãe má? Posso quase que afirmar que seus pais não são maus, pois 

filhos cristãos geralmente têm pais cristãos e isso torna sua vida muito melhor.  

 Ontem ao assistir o noticiário na televisão vi até onde pode ir um grupo de homens maus. 

Um grupo de terroristas do Oriente Médio aprisionou um jordaniano e tentaram trocá-lo por outro 

terrorista de seu time. Como a resposta foi um sonoro não, eles colocaram esse jordaniano numa 

jaula, suas roupas estavam cheias de gasolina e eles simplesmente colocaram fogo no rapaz. Isso 

tudo filmado e divulgado pela Internet para bilhões de pessoas que se conectam diariamente 

apreciem a cena. Isso é gente má. Que ama o mau, que planeja o mau e com certeza o pai do 

pecado e da maldade vibra com o que os pecadores tem feito nessa terra. 

 Jezabel perseguiu Elias, adorava ídolos, mandou matar Elias, roubou a vinha de Nabote, 

mandou matar Nabote e por ser idólatra forçou milhares de israelitas a adorarem a Baal ao invés 

do SENHOR. Quando Jeú recebeu a missão divina de exterminar a casa de Acabe ele contou com 

o apoio de três servos de Jezabel que a pegaram e a jogaram janela abaixo. O rei Jeú a atropelou e 

cães comeram sua carne. Esse é o destino dos maus. Quem está falando é a Palavra de DEUS e 

quando ela fala é bom prestar atenção. 
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Dezesseis de Fevereiro 

O Menino Rei 

 Era Joás da idade de sete anos quando o fizeram rei. II 

Reis 11:21 

 Uma verdade que todo adolescente precisa saber é que a humanidade ama o poder. Como 

os seres humanos gostam de serem obedecidos, de exercer influência, e geralmente utilizam isso 

para prejudicar alguém. Os seres humanos gostam de ser bajulados, respeitados, idolatrados e é 

desta forma que seus egos quase estouram feito balões de festa. Qualquer cargo ou posição que fica 

vaga no ambiente de trabalho ou mesmo em muitas igrejas, não leva pouco tempo para os amantes 

do poder aparecerem para se candidatar. 

 O capítulo onze deste segundo livro de Reis começa com a história de uma mulher amante 

do poder. Atalia amava tanto o poder, queria ser rainha por tanto tempo que ela simplesmente 

destruiu os filhos de seu filho Acazias. Essa mulher eu chamo de vovozinha do mal. Seu filho 

Acazias tinha sido morto e a ordem natural das coisas era que um de seus filhos fosse nomeado rei. 

Mas o que fez a vovozinha do mal? Mandou matar os seus próprios netos. Isso realmente é doença 

pelo poder. O amor não mata. 

 Mas o que Atalia não previu é que Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã do rei Acazias que já 

havia morrido, iria roubar o seu sobrinho Joás e o esconder das garras da vovozinha do mal. A 

Palavra de DEUS nos diz no verso três de II Reis 11: “Jeoseba o teve escondido na Casa do Senhor 

seis anos e nesse tempo Atalia reinava sobre a terra”.  

 Você adolescente de DEUS que está lendo essa meditação percebeu onde cresceu e passou 

sua infância o futuro rei? Sim, foi na Casa do SENHOR aprendendo a andar nos caminhos do 

SENHOR. O futuro rei cresceu se familiarizando com as coisas do SENHOR, andava pelo templo 

de DEUS, cantava e orava diariamente. Ele tinha o privilégio de transitar diariamente no tempo e 

assim permanecer nos caminhos do SENHOR.  

Você adolescente com certeza já presenciou a grande realidade que acontece na sua igreja 

e na minha. Cristãos modernos estão cada vez menos indo as suas igrejas. Quando o assunto é 

sábado ou domingo de manhã as igrejas estão lotadas, mas e é domingos e quartas feiras à noite, a 

realidade é bem outra. A grande maioria dos pais cristãos precisaria aprender com Jeoseba, pois 

foi ela quem cuidou do menino Joás durante seis anos na casa do SENHOR. Um grande número 

desses pais só assiste a mensagem do pastor e rapidamente já vão embora, negando a seus filhos a 

bênção de participar da escola sabatina ou da escola dominical. Pais modernos nunca levam seus 

filhos ao culto de oração das quartas feiras ou ao culto evangelístico aos domingos. A grande 

desculpa são as famosas aulas no dia seguinte. A segunda grande desculpa é que eles dormem bem 

cedo, mas se você for ousado e resolver ligar para essas famílias na hora do culto para confirmar a 

história, vai ouvir o barulho de uma televisão ligada do outro lado. 

 Veja amanhã as bênçãos que Deus trouxe aos israelitas graças ao rei Joás. 
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Dezessete de Fevereiro 

Sacerdotes Displicentes 

 Sucedeu, porém que no ano vigésimo terceiro do Rei Joás, 

os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. 

II Reis 12:6 

 O capítulo doze de II Reis começa com uma notícia fantástica. Veja que bênção para a 

nação israelita o que está escrito no verso dois: Fez Joás o que era reto perante o SENHOR, todos 

os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Não é bom saber que depois de tanta decepção com 

Acabe, Jezabel, Acazias e Atalia alguém resolve fazer o que é certo? Vivemos num mundo onde os 

valores morais como honestidade, verdade, transparência, justiça são deixados de lado e o que é 

valorizado é a mentira, o engano, a desonestidade, o roubo, a infidelidade, o divórcio, o aborto, as 

relações sexuais ilícitas e por ai vai. Quando você adolescente diz que é honesto e não pretende 

colar na prova, seus colegas irão rir na sua cara e ainda vão te chamar de mentiroso por isso. 

 O rei Joás resolveu ao longo de seus quarenta anos de reinado estruturar toda a arrecadação 

financeira que mantinha a Casa do SENHOR e decidiu que esse dinheiro arrecadado deveria ser 

entregue aos sacerdotes e tudo serviria para a manutenção do templo.  

Um dos grandes empecilhos para o mundo não cristão se tornar cristão, talvez o maior 

deles, seja exatamente a fidelidade em dízimos e ofertas. As pessoas que ainda não aceitaram a 

JESUS não entendem que igreja tem seus gastos com luz, com salário de zelador, com ar 

condicionado, papel, tinta, água, gás, telefone e não será o governo federal que irá liberar uma verba 

para quitar gratuitamente as despesas da igreja. Quem tem que honrar cada centavo de dívida das 

igrejas são seus membros e quando os membros não o fazem, o nome que fica sujo na praça ou 

seja no mercado é o nome do SENHOR. 

Os sacerdotes começaram a arrecadar as ofertas dos membros e amigos. Isso foi uma 

ordem do rei, porém o rei descobriu que o dinheiro efetivamente entrava, mas as obras não saiam 

do papel. Seus displicentes sacerdotes só recebiam, guardavam, mas efetivamente utilizar para o 

fim que ele foi estabelecido não aconteceu. Não gostando nem um pouco do que viu, Joás deu 

ordem ao sacerdote Joiada que fizesse uma caixa com uma tampa e ali deveriam as ofertas ser 

depositadas. Depois o escrivão do rei e um sumo sacerdote contavam e ensacavam o dinheiro que 

seria entregue para os novos administradores que foram nomeados e que passariam a usar com 

decência e dignidade para a reconstrução do templo do SENHOR. 

A honestidade é um princípio de vida. Honestidade não existe para ser negociada. Joás 

tirou dos pastores o controle do dinheiro, pois se mostraram displicentes e relaxados com as coisas 

do SENHOR. Fica aqui o recado direto para você adolescente. Muito cuidado deve-se ter com o 

dinheiro de Deus e também com as pessoas que o administram, pois os recursos são sagrados e 

como você já sabe com DEUS não se brinca. 
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Dezoito de Fevereiro 

Milagre Estranho 

 Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que 

vieram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu 

e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se 

levantou sobre os seus pés. II Reis 13:21 

 Ao estudar diariamente a Bíblia, tenho observado que DEUS chamou vários profetas para 

orientar Seu povo em batalhas, em guerras, para trazer verdades bem duras, como no caso de Elias 

que determinou por ordem divina que não choveria por três anos e aconteceu como ele falou. Os 

profetas tinham visões, eram ouvidos ou não por reis e rainhas, governantes e pelo povo. Não me 

lembro de nenhum profeta de DEUS gozando de uma vida rica ou sequer perto dessa situação. 

Pelo contrário, pois Elias andava a pé, bebia água de riacho, foi alimentado por corvos e passava 

por dificuldades como todo mortal. 

 Eliseu me chamou atenção por três coisas: sua ousadia e humildade ao simplesmente pedir 

o dobro do Espírito Santo a Elias e pelos inúmeros milagres efetuados em seu ministério. Com 

certeza você lembra que ele fez um machado flutuar, ressuscitou o filho da sunamita, entre outros. 

Pense no tamanho do milagre que é ressuscitar alguém. JESUS CRISTO ressuscitou a Lázaro. 

Consegue ver o poder que foi outorgado ao profeta Eliseu? O mesmo poder que JESUS recebeu 

de DEUS PAI. 

 Nossa vida nessa terra é passageira e o que às vezes a torna um fardo mais difícil de levar é 

quando chegam as doenças. AS doenças não escolhem idade. Minha esposa me contou ontem na 

hora do culto de pôr do sol da sexta feira que uma moça nova que tinha uma filha de seis anos 

apenas, descobriu que estava com câncer, em estado terminal, não deu uma semana e ficamos 

sabendo de sua morte. 

 JESUS CRISTO nosso SENHOR e SALVADOR já havia nos advertido que nesse mundo 

nós passaríamos por aflições, mas ELE também disse que viria um dia para nos tirar desse mundo 

mal e nos levaria para morar com ELE por toda a eternidade. Quem é cristão acredita em tudo o 

que ELE falou e não tem como não acreditar na segunda vinda de JESUS a esta terra. É promessa, 

é real e foi feita pelo FILHO DE DEUS. Impossível não acreditar. 

 Até depois de morto e enterrado, o poder de DEUS ainda protegia e abençoava Eliseu, 

pois um cadáver ao tocar seus ossos teve sua vida de volta. Milagre único e muito estranho e em 

toda a história bíblica. Morreu Eliseu. Cumpriu sua missão. Pregou, profetizou, curou, evangelizou. 

Ressuscitou. Homem de DEUS, ungido, separado, tendo o dobro do poder de Elias. Com certeza 

DEUS o ressuscitará no dia da volta de JESUS CRISTO a esta terra na famosa manhã da 

ressurreição dos justos. 

 Você acredita na manhã da ressurreição? Louvado seja DEUS pela sua fé. 
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Dezenove de Fevereiro 

Atitude de Rei 

 

 Fez o que era reto aos olhos do SENHOR, ainda que não como 

seu pai Davi. Em tudo seguiu o exemplo de Joás seu pai. II Reis 14:3 

 O segundo livro de Reis tem vinte e cinco capítulos e esta meditação tem como um de seus 

objetivos atrair sua atenção para algo importante que sempre encontro na Palavra de DEUS ao ler 

mais um capítulo por dia. Se você adolescente de DEUS resolver ler apenas um capítulo por dia, 

você é que será o grande beneficiado, pois DEUS será seu objeto de estudo, de adoração e 

meditação. 

 Quando começo a ler cada capítulo do livro de Reis já espero que as atitudes dos reis e 

governantes seja sempre assim: O rei fulano de tal fez o que era mau perante o SENHOR... E hoje 

fiquei feliz, meu coração se alegrou e pude elevar ao meu DEUS uma prece por poder ler um verso 

como o de hoje e saber que reis humanos e muito pecadores tiveram atitudes de reis que colocavam 

DEUS em primeiro lugar em sua vida. 

 Quem foi este abençoado rei que no meio de tantos outros reis maus que o antecederam 

resolveu fazer o que era certo? A própria Palavra de DEUS te responde no verso um: “No segundo 

ano de Jeoás, filho de Jeocaz , rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de 

Judá”. 

 Com certeza você adolescente com sua memória bem fresca lembra-se do rei Joás que com 

suas atitudes provocou a mais famosa obra de reforma e manutenção do templo de DEUS na 

história do povo de Israel. Ele como um bom pai deixou seu legado e exemplo para seu filho 

Amazias. Amazias por sua vez, se inspirou no exemplo de seu pai e também fez o que era reto aos 

olhos do SENHOR. 

 Prezado adolescente, não tenho a menor ideia se seus pais são ou não a sua referência em 

homens e mulheres justos, retos e que andem também nos caminhos do SENHOR. Caso seus pais 

sejam assim, dobre seus joelhos e agradeça diariamente a  DEUS pelos pais que DEUS lhe deu. 

 Se seus pais estão muito longe de ser essa referência para sua vida, basta lembrar sempre 

que seu eterno e melhor modelo de pai é o SENHOR. Seus pais são falhos, pecadores, erram, mas 

são seus pais e, portanto, cabe a você como filho honrá-los, pois este é o quinto mandamento da 

Lei de DEUS. Lembra-se do quinto mandamento da Lei de DEUS que o próprio DEUS escreveu 

e entregou a Moisés? No quinto mandamento está bem claro que sua função como filho(a) é honrá-

los, amá-los e cuidar deles sempre que você puder. Tendo DEUS como seu modelo não será difícil 

para você andar sempre nos caminhos do SENHOR. Feliz caminhada com a presença soberana 

de DEUS PAI, DEUS ESPÍRITO SANTO E DEUS FILHO iluminando e abençoando seu 

caminho. 
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Vinte de Fevereiro 

O REI ADOLESCENTE 

 Tinha dezesseis anos quando começou a reinar e 

cinquenta e dois anos reinou em Jerusalém. II Reis 15:2 

 Querido adolescente, que privilégio que DEUS lhe concede diariamente. Você tem o 

poder de escolher buscá-lO antes que seu dia ferva de tantas atividades. Você também tem o direito 

de dormir até mais tarde, lanchar bem rápido e sair para começar seu dia sem ELE, mas você verá 

a diferença que fará na sua vida quanto você O colocar em primeiro lugar. Eu sempre oro para que 

todos os adolescentes que estejam lendo essa meditação mudem sua atitude com DEUS e O 

coloquem realmente em primeiro lugar em suas vidas e nada melhor que dar a melhor parte da 

manhã para o seu SENHOR. 

 Não tenho a menor ideia de qual seja sua idade, mas imagine-se com dezesseis anos. Você 

está em casa curtindo todos os hormônios de sua adolescência, estudando, lendo, se informando, 

estagiando ou mesmo trabalhando, fazendo inglês duas vezes por semana, academia quatro vezes 

por semana e internet nas horas vagas, pois afinal ninguém é de ferro. 

 Você está bem confortável no auge dos dezesseis anos sonhando quem sabe com o dia em 

que terá sua moto, seu carro, sua casa e sua namorada(o). De repente, do nada, um grupo de 

homens e mulheres da sociedade entram na sua casa depois que você atende a campainha e eles te 

mostram uma coroa cravejada de brilhantes, um manto vermelho com fios e bordas dourados e 

um pequeno mastro também cravejando de brilhantes. Todos esses adultos são figuras importantes 

da sociedade, alguns com mestrado, outros com doutorado, outros são empresários de sucesso, 

mas mesmo assim eles se ajoelham e imploram para que você, com toda a maturidade e experiência 

de  longos dezesseis anos de vida, seja o rei deles. Vamos e venhamos, com dezesseis anos você 

mal sabe cuidar de você quanto mais ser o rei de uma nação. Com dezesseis anos muitas vezes você 

fica sem tomar banho. Se não tiver ninguém para te supervisionar você irá se alimentar muito mal, 

engordará muito rapidamente, pois irá abolir a água de sua vida e só irá tomar refrigerante e se 

decididamente você morasse sozinho aos dezesseis anos fatalmente frutas, legumes e verdura não 

fariam parte de seu cardápio.  

 Qual seria sua primeira atitude como rei? Quem você escolheria para ser o seu braço 

direito? Como você nomearia os ministros? Será que você se lembraria de consultar o SENHOR 

como fazia sempre o rei Salomão? Você teria ideia de quanto o seu reino arrecada e como ele 

gasta? Que loucura ser rei aos dezesseis anos!!! 

 Creio firmemente que tudo que escrevi hoje aconteceu na vida de Azarias que começou a 

reinar com dezesseis anos e mais uma vez para minha alegria, segundo a Palavra de DEUS, ele fez 

o que era reto perante o SENHOR. Um rei adolescente deixou sua marca, fazendo o que era certo 

desde a adolescência. Bom garoto e bom exemplo. 
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Vinte e Um de Fevereiro 

O Pior dos Sacrifícios 

 Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a 

seu filho como sacrifício segundo as abominações dos gentios, que o 

SENHOR lançara de diante dos filhos de Israel. II Reis 16:2 

 Hoje vamos analisar detidamente o que acontece na vida de adolescentes e jovens 

que poderiam ter um futuro brilhante se andassem nos caminhos do SENHOR, mas 

quando ao usar o livre arbítrio eles resolvem fazer o que eles querer, então as 

consequências são catastróficas. 

 O capítulo dezesseis de II Reis conta a sucessão de escolhas erradas feito pelo rei 

Acaz. Segundo II Reis 16: 2 ele tinha vinte anos e reinou por dezesseis anos. Começou seu 

reinado quase no fim de sua adolescência e terminou seu mandato com trinta e seis anos, 

sendo um jovem ainda. Ele se manteve no poder durante os áureos anos de sua juventude. 

A Palavra de DEUS não diz em que ano de seu reinado ele cometeu tal atrocidade, mas a 

grande verdade bíblica é que ele pegou seu filho e o queimou como um sacrifício vivo. 

Essa era uma prática muito comum entre as nações ímpias, isto é, nações sem DEUS no 

comando. Geralmente essas nações eram lideradas por pessoas ateias que negam 

veementemente a existência do DEUS verdadeiro. 

 Vamos viajar no tempo e tentar imaginar a cena: Acaz vai até sua esposa e a encontra 

amamentando seu filho ainda bebê. Depois que o bebê come, a mãe faz um carinho, ele 

vê seu pai e fica todo feliz. Uma criança inocente, feliz, saudável e com toda a vida pela 

frente. Num descuido de sua esposa ou quem sabe com o pleno consentimento dela, 

aquele bebê é colocado em cima de um altar de pedra. Alguém que apenas obedecia 

ordens para não morrer, risca um fósforo numa porção de feno e lenha seca e aquela 

indefesa criança começa a queimar. Cada parte de seu frágil corpinho vai ficando rosa, 

vermelho e por fim negro. Finalmente aquele bebê morre e Acaz com o consentimento ou 

não de sua esposa cumpre o ritual do pior sacrifício da história bíblica. 

 Foi o próprio DEUS que instituiu no Jardim do Éden o sacrifício de um cordeiro. 

Aquele cordeiro indefeso representava JESUS CRISTO o cordeiro de DEUS que viria um 

dia na forma de um homem e pagaria de uma vez por todas o pecado de toda a 

humanidade. 

 Quando JESUS morreu na cruz do Calvário, DEUS mandou um anjo para cortar 

a cortina do santuário judaico que separava o lugar santo do lugar santíssimo significando 

o fim do sacrifício de animais, pois o seu FILHO já havia pago o preço de todos os nossos 

pecados. Uma nova fase deveria começar na história do povo de Israel. Não mais sacrifícios. Não 

mais sangue. Não mais comércio no templo. O sangue de JESUS CRISTO tinha sido mais do que 

suficiente. Que bênção a maravilhosa salvação que há no sangue de JESUS! 
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Vinte e Dois de Fevereiro 

Quando DEUS se afasta 

 Pelo que o SENHOR rejeitou toda a descendência de Israel, e os 

afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou 

da sua presença. II Reis 17:20 

 Ao longo dos reinados de Judá e Israel, você adolescente que tem acompanhado tudo na 

Palavra de DEUS, tem visto que praticamente a história sempre se repete. Entra rei e sai rei e tanto 

israelitas quanto judeus não eram de todo fiéis ao SENHOR e muito menos aos reis que os 

governavam. 

 Depois de tanto exortar, de tanto manifestar o seu desagrado com as práticas idólatras que 

seu próprio povo fazia abertamente em seu templo, nosso verso de hoje diz que DEUS rejeitou 

toda a descendência de Israel, os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores. 

 Se eu não tivesse lido seu nome na Bíblia hoje pela manhã, não lembraria nunca quem 

tinha sido Salmanezer. Parece até nome de remédio para o fígado, mas esse cidadão foi o rei da 

Assíria que tornou o povo de Israel escravo de novo. Veja o que a Palavra de DEUS escreve sobre 

ele e o que ele fez: “No ano nono de Oséias, o rei da Assíria, tomou a Samaria e transportou a 

Israel para a Assíria; e os fez habitar em Haia, junto a Habor e ao rio Gozã e as cidades dos medos”. 

II Reis 17:6 

 Você consegue enxergar o tamanho da realização desse rei? Ele toma Samaria que era a 

capital de Israel e depois toda a nação de Israel teve que se mudar para Assíria. Milhares de 

israelenses tiveram que deixar suas casas, seu lar, seu conforto, sua liberdade, seus empregos, seus 

negócios, suas rendas, sua prosperidade, suas ocupações e viraram escravos novamente. Essa 

geração aprendeu na prática tudo o que o livro de Êxodo contava em papel. Eles sentiam cada 

chicotada que seus antepassados também receberam. 

 Prezado adolescente, leve esse ensinamento para o resto de sua vida: com DEUS não se 

brinca. Não se zomba do SENHOR. Não se escarnece do DEUS TODO PODEROSO. Ou você 

O teme e O adora diariamente através de sua vida e suas atitudes ou você teme e adora a Satanás. 

Com DEUS não existe essa historinha de estou em cima do muro. Quem está em cima do muro 

quando o assunto é adoração já é do inimigo. 

 O povo de Israel usou e abusou da paciência do SENHOR. Eles brincaram demais com a 

paciência divina e se você achava que a paciência e a misericórdia divina não tinham fim, você se 

enganou redondamente. DEUS sabe exatamente até onde pode ir e ELE vai até onde acha que dá, 

mas ELE também se cansou. Seu povo foi além dos limite e DEUS se afastou e quando DEUS se 

afasta não espere coisa boa. 

 Prezado adolescente, nunca queira ou permita que seu coração se desvie dos caminhos do 

SENHOR. A vida com DEUS é muito, mas muito melhor do que sem ELE. Não tenha ideia do 

que deve ser viver sem DEUS. Jamais sonhe com tal possibilidade. 
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Vinte e Três de Fevereiro 

A Causa do Cativeiro 

 Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o 

SENHOR, seu DEUS, que os fizera subir da terra do Eito, debaixo da 

mão de Faraó, rei do Egito e temeram a outros deuses. II Reis 17:7 

 Cativeiro, prisão, trabalhos forçados, péssima alimentação, doenças, fraquezas, tortura, 

espancamentos, chicotadas, água racionada, banhos esporádicos, higiene deficitária e morte. 

Quantas coisas ruins se agregam a palavra cativeiro não é verdade? 

 DEUS nos criou para sermos livres. Para mim depois do amor de DEUS nada sequer 

chega perto de liberdade. Milhões e milhões de adolescentes até hoje são escravos. Escravos da 

fome. Escravos da miséria, Escravos de fanatismo religioso que os impede de conhecer a DEUS 

PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Escravos da tecnologia. Escravos da internet. 

Escravos do celular. Escravos do conforto. Escravos da indolência. Escravos da preguiça. Escravos 

do bolsa família do governo federal. Escravos de patrões inescrupulosos que nos fazem trabalhar 

doze horas por dia em troca de três refeições, banho e uma cama e sem nunca lhes pagar nada. 

Prezado adolescente, você conseguiu se achar em algum tipo de escravidão ou você é realmente 

livre? 

 Qual seria o real motivo porque DEUS, o TODO PODEROSO, SENHOR dos céus e 

da terra permitiu mais uma vez que seu querido, amado e escolhido povo voltasse para o cativeiro 

e desta vez reféns dos assírios? DEUS não poderia ter evitado essa tragédia? A Palavra de DEUS 

te mostra os motivos do cativeiro israelita em II Reis 17:7-23. 

 Vamos relembrar os pecados e péssimas escolhas que os levaram a se afastar de DEUS, O 

SENHOR: andaram nos estatutos das nações e nos costumes dos reis de Israel( verso 8), edificaram 

para si altos(altares) proibidos(verso 9), levantaram colunas e postes ídolos em todos os altos 

outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas(verso 10), queimaram incenso e cometeram ações 

perversas( verso11), serviram aos ídolos(verso 12), rejeitaram os estatutos e aliança que DEUS fizera 

com seus pais(verso 15), desprezaram os mandamentos de DEUS, fizeram imagens de fundição, 

dois bezerros, um poste ídolo, adoraram o exército do céu e serviram a Baal( verso 16), queimaram 

seus filhos e filhas como sacrifício(verso 17), se deram a prática de adivinhações, criam em agouros 

e feiticeiros e venderam-se para fazer o que era mal perante o SENHOR. 

 Está explicado para você adolescente do SENHOR JESUS o motivo, ou melhor, os vários 

motivos pelos quais DEUS permitiu que Seu povo voltasse a escravidão? DEUS é soberano. Não 

existe espaço no coração do homem para DEUS e Satanás. Quando seu próprio povo descambou 

para os impérios da idolatria e idolatria nada mais é do que tirar o DEUS verdadeiro do coração e 

o substituir por deuses falsos, DEUS educadamente pediu licença, pois DEUS é um cavalheiro e 

ele não vai arrombar o seu coração como não arrobou o coração de israelita nenhum. Ou somos 

totalmente do SENHOR ou não. 
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Vinte e Quatro de Fevereiro 

Rei de Sucesso 

 Confiou no SENHOR, DEUS de Israel, de maneira que 

depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de 

Judá, nem entre os que foram antes dele. II Reis 18:5 

 Não é maravilhoso alguém falar isso de um rei de Judá? Estamos quase acabando as nossas 

meditações e aprendizado sobre estes reis e é reconfortante saber que o relacionamento de alguém 

com DEUS faz efetivas mudanças na vida dela. 

 Quem é esse rei de sucesso? O que tanto ele fez para alcançar o topo? Prezado 

adolescente, o mundo sem DEUS tem o seu próprio padrão de sucesso. Para os atores de filmes 

de cinema nada se compara a ganhar uma estatueta chama Oscar. Andar no tapete vermelho, ser 

fotografado, aparecer nas redes mundiais de televisão que para lá se deslocam para cobrir o evento, 

ser visto por bilhões de pessoas no planeta Terra, para eles isso é realmente o topo.  

 Para os amantes da música também existe um Oscar, só que eles mudaram o nome e se 

chama Grammy. Para os jornalistas existe um prêmio parecido. Para os jogadores de futebol, nada 

como ganhar a bola de ouro, pois este é o privilégio reservado para o melhor jogador do mundo 

na opinião de especialistas. 

 O mundo sem DEUS cria seus troféus, suas festas e milhares ou milhões dedicam sua vida 

para ter apenas 60 segundos de fama e atingirem esses padrões de sucesso. O que fez o rei Ezequias, 

rei de Judá, para se tornar o rei de sucesso? Que tipo de troféu deram para ele quando ele chegou 

no topo? Teve uma festa para ele quando ele chegou no topo? Alguém lhe deu um presente 

especial? 

 Vamos deixar mais uma vez que a Palavra do SENHOR te dê a resposta: “Fez ele o que 

era reto perante o SENHOR segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou 

as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Mois fizera 

porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou 

no SENHOR DEUS de Israel de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos 

os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao SENHOR, não deixou 

de segui-lo e guardou os mandamentos que o SENHOR ordenara a Moisés. Assim foi o SENHOR 

com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Assíria e não o 

serviu”. 

 Isso é sucesso verdadeiro. Isso é mostrar para toda a humanidade de sua época de que 

lado ele pertencia. Não houve tapete vermelho, não houve emissora de televisão, ninguém 

comentou no Twiter e muito menos no Istagram, mas Ezequias foi um rei de sucesso, pois ele 

literalmente expulsou a idolatria da vida de seus súditos durante o seu reinado. No tempo de 

Ezequias, só existia o SENHOR e seus caminhos. Os espaços e os cultos idólatras foram calados 

por este rei de sucesso. Sucesso é permanecer nos caminhos do SENHOR. Isso faz toda diferença 

na vida dos adolescentes de DEUS.  
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Vinte e Cinco de Fevereiro 

A Petulância de Rabsaqué 

 Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que 

livraram a sua terra das minhas mãos, para que o SENHOR 

posso livrar Jerusalém das minhas mãos? II Reis 18:35 

 Mesmo Ezequias sendo o rei de sucesso que era, nem sempre os seus súditos faziam o que 

era correto. Isso é algo normal. A grande maioria das pessoas não está disposta a fazer as coisas 

corretas mesmo. Aqui vai um aprendizado: o bom exemplo de Ezequias não impediu que milhões 

de israelitas continuassem pecando. Da mesma forma o bom exemplo que muito provavelmente 

seus pais lhe deram sempre será muito bom para eles, mas como você adolescente é quem faz suas 

próprias escolhas, você pode, para sua própria perdição, não se beneficiar nem um pouquinho do 

exemplo de seus pais. O exemplo dele sem momento nenhuma irá te salvar e também não irá te 

livrar de uma vida péssima longe dos caminhos do SENHOR. 

 Você que ainda curte os anos dourados da adolescência da vida e que pertence ao 

SENHOR JESUS por escolha própria precisa entender algo para o resto de sua vida: A SUA 

SALVAÇÃO É INDIVIDUAL. DEUS PAI não mandou JESUS CRISTO para salvar 

adolescentes por atacado. O precioso sangue de JESUS CRISTO só é valido para um pecador de 

cada vez. Sua salvação aconteceu há mais de dois mil anos atrás e ela foi um presente de DEUS 

para você e cabe a você adolescente andar sempre nos caminhos do SENHOR. Sua salvação foi 

garantida na cruz do Calvário, mas você ainda não tomou posse dela. A posse dela virá quando 

JESUS CRISTO voltar pela segunda vez e te deixar pelos méritos únicos e exclusivos DELE, entrar 

na Nova Jerusalém. Isso é a Palavra de DEUS que te diz. Está escrito na Bíblia. Leia e tome posse 

dessa verdade eterna. 

 O rei Ezequias para não perder mais soldados, mandou urgente mensageiros ao rei da 

Assíria com ouro e prata e por sua vez Senaqueribe mandou três mensageiros para afrontar o 

DEUS de Ezequias e ao próprio Ezequias. Um destes três mensageiros petulantes era Rabsaqué.  

 Você com certeza já deve ter lido na sua Bíblia o que ele falou, mas o cidadão teve a 

infelicidade de mentir, dizendo que fora o próprio DEUS de Israel que tinha dito a Senaqueribe 

para destruir a Israel. Veja como está escrito na Palavra de DEUS: “Acaso, subi eu, agora sem o 

SENHOR contra este lugar para o destruir? Pois o SENHOR mesmo me disse: sobe contra a terra 

e a destrói. 

 Ao longo de sua vida adolescente, você irá encontrar outros adolescentes, alguns jovens e 

muitos adultos petulantes.  São pessoas que se acham mais do que realmente são. São arrogantes, 

blasfemadores e o conceito e o temor que eles têm do SENHOR é zero. Qual terá sido o fim do 

rei Senaqueribe e seu petulante empregado? Qual terá sido a reação de toda uma nação diante da 

petulância e mentira descarada de um assírio? Vamos ver amanhã quais surpresas a Palavra de 

DEUS te reserva. Feliz dia com Jesus na sua vida. 
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Vinte e Seis de Fevereiro 

O Triste Fim da Arrogância 

 Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância 

subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e 

o meu freio na tua boca e ter farei voltar pelo caminho por onde 

vieste. II Reis 19:28 

 Depois que Senaqueribe enviou seus petulantes e arrogantes servos para afrontarem 

Ezequias e o DEUS de Ezequias, Eliaquim, Sebna e Joá os servos que o rei Ezequias enviou para 

ouvi-los, chegaram e contaram todas as palavras que os três haviam falado. 

 Mais uma vez Ezequias enviou Eliaquim, Sebna e os anciãos dos sacerdotes cobertos com 

pano de saco em sinal de humilhação para desta vez consultar o profeta Isaías. Na cabeça de 

Ezequias não era possível que uns assírios saíssem de seu país, viessem insultar o DEUS de Israel 

e tudo iria ficar por isso mesmo. 

 Isaías, profeta do DEUS ALTÍSSIMO, já tinha a resposta prontinha e você adolescente de 

DEUS pode encontrar a resposta em II Reis 19:6 e 7: Isaías lhe disse: “Dizei isso ao vosso senhor: 

Assim diz o SENHOR: Não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais dos servos do 

rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito e ele de ouvir certo rumor, 

voltará a sua terra e nela eu o farei cair morto à espada”. 

 Pronto. Essa profecia acalmou o coração de Ezequias até o dia em que de novo 

Senaqueribe e outros servos com as mesmas conversas petulantes e arrogantes vêm com uma carta 

de afrontas em mãos. Quando Ezequias recebeu aquela carta de afrontas sabe para onde ele foi? 

Para o quartel arregimentar seus soldados e ir para o campo de batalhas? Não, ele foi para a igreja. 

Ele foi para a igreja, pois é na casa de DEUS que os cristãos buscam forças para enfrentar os 

desafios do inimigo. Ele orou assim dizendo: “Ó SENHOR, DEUS de Israel, que está entronizado 

acima dos querubins, tu somente és o DEUS de todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. 

Inclina ó SENHOR o ouvido e ouve; abre SENHOR os olhos e vê, ouve todas as palavras de 

Senaqueribe as quais ele enviou para afrontar o DEUS vivo”. II Reis 19: 15 e 16. Ezequias conclui 

sua oração no verso 19: “Agora, pois, ó SENHOR nosso DEUS, livra-nos das tuas mãos para que 

todos os reinos da terra saibam que só tu és o SENHOR”. 

 E ai adolescente, será que DEUS ouviu a oração do rei Ezequias? DEUS esqueceria sua 

nação, seu povo, sua herança nas mãos de insolentes e arrogantes inimigos? Veja o que aconteceu 

em II Reis 19:35: “Então naquela mesma noite saiu o anjo do SENHOR e feriu no arraial dos 

assírios cento e oitenta e cinco mil”.  

 Foi desta forma que o SENHOR deu um fim aos arrogantes, petulantes e mentirosos 

assírios. Mais uma vez te lembro: Com DEUS não se brinca. Não se zomba. Não se escarnece. 

Mantenha seus olhos fixos no SENHOR e em seus caminhos. Essa é a garantia de sua salvação. 
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Vinte e Sete de Fevereiro 

Põe em ordem a tua casa 

 Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal; 

veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amoz e lhe disse: Assim diz 

o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 

II Reis 20:1 

 Você já imaginou quanta dificuldade os adolescentes e mesmo os jovens têm em arrumar 

seu quarto? Sabe me dizer por que tudo por lá fica literalmente jogado, bagunçado, desorganizado 

e fora do lugar? Os adolescentes em geral precisam de um lugar para chamar de seu. Este é o meu 

quarto, minha cama, meu notebook, minha internet, meu celular, minhas roupas, meus sapatos, 

minha escova de dente e muitos vão muito longe nessa história de “meu” que acabam desonrando 

seus pais quando o assunto é liberdade dentro do seu quarto. 

 O profeta Isaías tinha uma missão nada fácil. Muitas vezes ele era o portador de excelentes 

notícias, de vitórias incríveis para o povo de Israel, de curas fantásticas e tantas outras. Mas também 

quando ele chegava com notícias ruins era melhor você fugir. Nosso verso de hoje mostra a triste 

notícia que ele trouxe para o rei Ezequias. Ele simplesmente deu o recado para ele arrumar a casa 

porque ele iria morrer. Simples assim. Morrer e pronto. 

 Como adolescente você precisa saber que arrumar a casa significa muito, mas muito mais 

do que limpar seu próprio quarto. É muito, mas muito importante que você aprenda a abrir as 

janelas para manter seu ambiente totalmente ventilado. É muito difícil em plena cidade grande você 

ter uma bênção divina chamada ar puro, mesmo porque se ele ainda existe devem estar procurando 

e não acharam ainda, mas é melhor do que seu quarto fechado. 

 Manter sua casa arrumada vai além de coisas limpas. Implica em manter-se limpo. Um 

bom banho diário, algo que nem sempre é a realidade de muitos adolescentes, ajuda a manter a 

sua casa interior bem limpa. Outro item de higiene pessoal muito fácil de ser feito e dificilmente 

utilizado pela tribo adolescente é fio dental. Tão fácil, tão barato e pouco utilizado. Manter seu 

quarto limpo diariamente é fundamental para sua saúde total, pois o mesmo bendito ar que traz a 

ventilação tão necessária também traz a desagradável sujeira e com ela as doenças. Um conselho 

que você sempre ouviu e hoje quase não quer mais cumprir é comer as três refeições. Meninas 

adolescentes na ânsia de não engordar quase não comem mais à noite e se deixarem é somente 

uma fruta ou um iogurte no desjejum e arrebentam a boca do balão quando o assunto é almoço. 

Esse desequilíbrio só tende a piorar sua casa interior. Muitos adolescentes sequer têm seu projeto 

pessoal de atividade física regular contentando-se com aquelas duas aulas de educação física durante 

a semana, quando a aula não vira futebol ou vôlei. Beber muita água ao longo do dia, expulsar o 

consumo de cafeína em café e refrigerantes fará um bem incrível para melhorar sua casa interior. 

Ezequias teve que arrumar sua casa para morrer. Arrume sua casa para viver. Viva sua adolescência 

da forma mais saudável possível e colha bons frutos no futuro. 
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Vinte e Oito de Fevereiro 

Filho que Desonra 

 Fez ele o que era mau perante o Senhor, segundo a 

abominação dos gentios, que o SENHOR expulsara de suas sucessões, 

de diante dos filhos de Israel. II Reis 21:2 

 Antes de escrever esta meditação, acabei de orar por cada adolescente que levantou esta 

manhã para orar, adorar e louvar ao SENHOR DEUS antes de começar o seu dia. Meu pedido ao 

SENHOR foi para que DEUS abençoe plenamente o seu dia, que você tenha um dia fantástico, 

abençoado e que tudo o que você planejou para realizar neste dia, seja coroado de êxito em nome 

do SENHOR JESUS. Que o nome do SENHOR também seja glorificado e honrado pela sua vida, 

seu testemunho pessoal e suas atitudes em casa e fora dela.  

 O capítulo 21 de II Reis fala da história de Manassés, o filho do rei Ezequias. A Palavra de 

DEUS é um livro tão fantástico e transparente que DEUS permitiu e inspirou seus escritores a 

mostrar o caráter não só dos bons, dos salvos e dos escolhidos. DEUS fez questão de mostrar a 

que ponto chega a vida dos pecadores sem DEUS, para que você adolescente de DEUS aprenda 

com os erros dessas pessoas e não siga seu péssimo exemplo. 

 A história de Manassés me provou na prática que nem sempre os ditados populares são 

verdadeiros. Já ouviu o ditado popular: Tal pai, tal filho? É!! com Ezequias não funcionou nem um 

pouquinho. É importante que você adolescente saiba que provérbios são lendas populares e nem 

tudo o que se diz é verdadeiro. 

 Manassés, este filho da desonra, tornou a levantar os altares que seu pai havia destruído. 

Levantou altares novamente a Baal, fez um poste ídolo, se prostrou, isto é, adorou o sol, a lua e as 

estrelas. Colocou altares dentro da casa do SENHOR, queimou seu filho como sacrifício vivo, 

adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médiuns e feiticeiros e segundo II Reis 21:9, a 

Palavra de DEUS nos diz que: Manassés de tal modo os fez errar (os filhos de Israel) que eles 

fizeram pior do que as nações que o SENHOR tinha destruído de diante dos filhos de Israel. 

 Manassés começou a reinar com doze anos e ficou longos cinquenta e dois anos no poder 

desonrando seu pai Ezequias e seu DEUS Criador. Quanta desonra esse homem não trouxe ao 

seu pai e ao seu DEUS!  

 Prezado adolescente, fico pensando no estilo de vida que você adotará para sua vida. Vai 

querer ser um Manassés moderno e passar sua adolescência toda desonrando seu pai e sua mãe e 

por tabela o seu DEUS? Você tem o direito único de escolher e DEUS te dará também o direito 

de escolher a vida e a morte. Seguir a JESUS ou ao inimigo? Quais serão suas escolhas daqui para 

frente na sua vida? Oro ao SENHOR para que sua vida seja uma bênção para vocês, seus pais, 

familiares e seu DEUS. Feliz dia com DEUS no comando de seus passos e seus caminhos. 

. 
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Primeira Semana 

Robinson H. Amorim 
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Vinte e Nove de Fevereiro 

A Lei Da Consequência 

 Abandonarei o resto de minha herança, entregá-lo-ei nas 

mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus 

inimigos.  II Reis 21:14 

 Se existiu um rei que ultrapassou todos os demais reis de Judá em termos de idolatria, maldade 

e crueldade com certeza esse cidadão se chamava Manassés. No verso seis vemos que ele queimou o 

seu próprio filho como sacrifício e esse procedimento era normal quando se falava de comportamento 

e hábitos de povos pagãos que adoravam ídolos de pau, pedra, ouro, prata e bronze. 

 Continuando as atrocidades mencionadas no verso seis, lemos que ele adivinhava pelas nuvens, 

era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, prosseguia em fazer o que era mau perante o 

SENHOR para provocar-Lhe a ira. Neste verso estão descritos de forma bem clara os tipos de obras 

que sempre trouxeram a ira divina para o Seu povo na Terra e sempre que adolescentes cristãos 

modernos ouvirem falar em adivinhadores, bruxaria, vampirismo, possessão demoníaca e coisas do 

gênero você pode ter certeza absoluta que a origem de tudo isso procede de Satanás e não de DEUS. 

Nosso maravilhoso DEUS não tem parte nenhuma com o inimigo e com suas obras. 

 O pai da mentira tem uma legião de adoradores entre os produtores de filmes de cinema. Já 

conversei com vários adolescentes cristãos que já viram filmes envolvendo satanismo, espiritismo, 

bruxaria e vampirismo e eles na maior cara dura disseram que isso “não tem nada a ver”.  A Palavra de 

DEUS te mostrou de forma bem clara como Satanás passou a fazer parte do estilo de vida de Manassés 

e se você adolescentes quiser fechar os seus olhos para as verdades claras da Palavra de DEUS a escolha 

e as consequências também recairão sobre você. 

 Hoje você viu que Manassés sabia e dava até aula sobre como provocar a ira do SENHOR e 

ele prosseguia em continuar fazendo as coisas erradas. Quando adolescentes de DEUS vendo um trailer 

de um filme de origem satânica se deixam seduzir pelas imagens e sons diferentes e resolvem assistir 

tudo até o final, você estará agindo como um Manassés moderno e também estará provocando a ira de 

seu DEUS.  Fico pensando o que vem à cabeça de adolescentes cristãos que foram lavados no sangue 

do Cordeiro, que fazem seu culto regularmente, que estão presentes em suas atividades de igreja e do 

nada se deixam levar por filmes cuja origem vem do império do mal. 

 Vamos analisar nosso verso de hoje e ver as atitudes que DEUS tomaria caso Manassés 

prosseguisse a fazer o que estava fazendo. DEUS abandonaria toda a tribo de Judá, entregaria nas mãos 

de seus inimigos e eles serviriam de presa e despojo para seus inimigos, ou seja, voltariam a ser escravos 

de novo. Creio que o que DEUS faria e que para mim seria a pior consequência de Sua ira seria 

abandonar o Seu povo. Você adolescente de DEUS já parou para pensar apenas por um momento o 

que poderia acontecer com você se DEUS resolvesse simplesmente te abandonar? 

 A Lei da Consequência existe e o próprio DEUS a utilizou por diversas vezes na história de 

Seu povo. No final dos tempos esta lei voltará a funcionar quando acontecer o juízo final e DEUS 

realmente fizer a tão esperada justiça como está prometida em Sua Palavra.  Não ande longe dos 

caminhos do SENHOR. Não vale a pena mesmo. 
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