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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 

http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
http://www.robinsonamorim.com.br/
https://www.facebook.com/adolebrasil
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.robinsonamorim.com.br/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares incríveis 

 O Jardim Botânico de Curitiba ou 
Jardim Botânico Francisca Maria 
Garfunkel Richbieter, presta uma 
homenagem à urbanista Francisca Maria 
Garfunkel Rischbieter (uma das pioneiras 
no trabalho de planejamento urbano da 
capital paranaense) e é um dos principais 
pontos turísticos da cidade de Curitiba, 
capital do estado brasileiro do Paraná.  
  

Localiza-se no bairro Jardim 
Botânico. Em 2007 foi o monumento 
mais votado numa eleição para escolha 
das Sete Maravilhas do Brasil, promovido 
pelo site Mapa-Mundi. 

Clique Aqui! 

Conheça o 

Jardim 

mais lindo 

que já 

existiu!  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 
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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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Primeiro de Janeiro 

A Tentativa de Adonias 

 Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou dizendo: Eu 

reinarei. Preparou carros e cavaleiros e cinquenta homens que 

corressem diante dele. I Reis 1:5 

 Ano novo chegando na sua vida adolescente. Começar seu ano com DEUS e sua Palavra 

é sua melhor escolha e quando adolescentes cristãos resolvem dar a DEUS o melhor de sua vida, 

com certeza podem aguardar o retorno em bênçãos divinas. Continue com o seu propósito de não 

passar nem um dia de sua vida sem que você abra a Bíblia e leia ou estude pelo menos um capítulo. 

Já que você vai estudar a Palavra de Deus, aproveite para orar pelos seus pais, irmãos, parentes e 

amigos. O louvor também fará parte desse momento de adoração diária e depois dessa 

aproximação com o Rei do universo, você adolescente, verá como sua caminhada diária será mais 

tranquila. 

 Nosso texto de hoje fala da tentativa de Adonias, filho de Davi com Hagite e que havia 

nascido depois de Absalão se impor como rei aproveitando que Davi seu pai já estava bem idoso. 

Pensando que esse era o momento perfeito para assumir o trono, o poder e todas as mordomias 

reais, ele não espera, firma aliança com Joabe, um dos generais de Davi, e com Abiatar, o sacerdote 

e mais cinquenta homens. Consegue carros e cavaleiros e sai se auto proclamando rei. 

 Uma coisa importante que Adonias não fez foi consultar o SENHOR. Em momento 

nenhum a Palavra de DEUS nos disse que Adonias consultou ao SENHOR, para saber se aquela 

era também a vontade do SENHOR ou não. Ele simplesmente tomou essa atitude e pronto. Depois 

teve que colher o resultado de sua atitude. Aqui fica um aprendizado para sua vida adolescente: vai 

fazer qualquer coisa por menor que seja? Habitue-se a entregar suas atitudes à vontade de DEUS 

e desta forma ELE sempre estará do seu lado quando precisar. 

 Te convido a abrir sua Bíblia em II Samuel 7:12 e 13. Já que você abriu, viu que para o 

lugar de Davi, DEUS já tinha outro candidato. Seria filho de Davi também, mas não seria Adonias 

o escolhido do SENHOR. DEUS tinha um plano diferente para Salomão, o seu filho com Bate 

Seba. Natã, o profeta de DEUS, e sua mãe Bate Seba, foram lá reivindicar o trono para Salomão e 

aproveitaram para contar para o rei Davi que Adonias já havia se auto proclamado rei, sem mesmo 

ter consultado Davi. Em resumo foi um verdadeiro golpe de Estado. Davi toma algumas atitudes e 

determina que Salomão, o homem que também DEUS queria no lugar, tomasse por direito o que 

era seu. 

 Atitudes impensadas, precipitadas não fazem só parte da vida de Adonias. Qual 

adolescente já não se precipitou, fez besteira na vida e depois teve que ter humildade para pedir 

desculpas e recomeçar? A marca que Adonias me passou foi de um jovem que se precipitou e 

sequer consultou ao seu Deus antes de fazer o que fez. Você adolescente não precisa seguir o 

exemplo ruim de Adonias para sua vida. Cuidado com precipitação. 
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Dois de Janeiro 

Mudança De Comando 

 Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, 

e sê homem. I Reis 2:2 

 O livro de Primeiro e Segundo Reis vai te contar toda a trajetórias de reis e rainhas que 

usados ou não pelo ESPÍRITO SANTO, marcaram a história do povo de DEUS no passado. O 

povo de Israel tinha nada mais nada menos que o melhor governante que os mortais podiam ter 

que era o próprio DEUS e ao olhar as nações vizinhas ficaram com inveja e quiseram porque 

quiseram tirar DEUS do comando de sua nação e agora queriam um rei humano. Ao escolherem 

reis humanos e pecadores eles tiraram de DEUS o privilégio de decidir o rumo de Sua nação e Seu 

povo. DEUS como um verdadeiro cavalheiro que a humanidade jamais conheceu, permite que 

reis humanos conduzam seu povo, mas como DEUS, Ele se reserva no direito de se intrometer na 

história da vida de seus filhos quando melhor LHE aprouver.  

 O segundo capítulo de I Reis é o capítulo típico de mudanças no governo. Quando uma 

nação escolhe seu novo presidente através do voto direto, tudo o que o povo quer é mudança. O 

presidente deposto sai e com ele toda a sua tropa de elite e cabe ao novo presidente tomar posse 

do governo e apresentar sua nova equipe à nação. Na prática ao longo de toda uma vida, o que se 

tem visto é que homens e mulheres que nunca colocaram DEUS como prioridade em sua vida, 

fazem péssimos governos e decepcionam milhões de eleitores. 

 Ao passar o comando de sua nação para Salomão, ele lhe deu um conselho curto e direto: 

Seja homem. Quantos rapazes adolescentes que engravidam meninas adolescentes e depois nunca 

mais voltaram precisariam ouvir esta ordem de Davi. Quantos rapazes nunca deveriam ter aceitado 

seu primeiro cigarro, fumar seu primeiro baseado, cheirar sua primeira porção de cocaína se 

tivessem ouvido o conselho de Davi. Agora ele olha para sua vida largada e jogada numa praça com 

mais uma galera de viciados em crack, sabendo que em poucos dias ele será enterrado como 

indigente. Deixou de agir como homem e perdeu a chance de ter uma outra história. 

 O verso três fala do segredo de Davi para o sucesso de Salomão. Leia na sua Bíblia: Guarda 

os preceitos do SENHOR, TEU DEUS, para andares nos Seus caminhos, para guardares os Seus 

estatutos e os Seus mandamentos, e os Seus juízos e os Seus testemunhos, como está escrito na Lei 

de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. 

 Dependendo da sua idade você já votou. A mídia irá mentir para você e fazer propaganda 

enganosa de seus futuros governantes humanos. Por trás de eleições para cargos públicos existe 

uma indústria de pessoas dispostas a pagar qualquer preço para alcançar o poder. A pergunta para 

você adolescente é:DEUS é o seu rei? ELE é o único que está no trono do seu coração? DEUS 

está lá ou você pretende trocá-lo pelo presidente? 
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Três de Janeiro 

Coração Compreensivo 

 Agora pois o SENHOR meu DEUS, Tu fizeste reinar teu servo 

em lugar de Davi, meu pai: não passo de uma criança, não sei 

como conduzir-me. I Reis 3:7 

 Com certeza a grande maioria de adolescentes está curtindo férias, mas nem por isso você 

precisará tirar férias de DEUS. Imagine se DEUS resolvesse tirar férias de seus filhos adolescentes 

apenas por um dia e se seus anjos também tivessem esse direito, como seria seu dia sendo atacado 

livremente pelos anjos do inimigo? Aproveite seus dias de férias para ampliar o seu tempo DEUS 

e Sua Palavra. Abra sua Bíblia e leia todo o capitulo de I Reis 3. 

 Quando fiz o que lhe pedi, fiquei imaginando quantos meninos e meninas adolescentes 

não gostariam de estar no lugar de Salomão e poder fazer exatamente o que DEUS queria que 

fosse feito. Vamos relembrar esse encontro de DEUS com Salomão no verso 5: Em Gibeão 

apareceu o SENHOR a Salomão, de noite em sonhos. Disse-lhe o SENHOR: Pede-me o que 

queres que eu te dê. Você adolescente consegue se colocar no lugar de Salomão e imaginar que 

encontro fantástico e histórico na sua vida? O próprio DEUS te procurar num sonho e deixar que 

você peça o que quiser? Consegue pensar em alguma coisa que DEUS não possa te dar? Ele pode 

todas as coisas. 

 Conhecendo um pouco a cabeça das meninas adolescentes, a grande maioria esmagadora 

pediria um namorado muito gato para o SENHOR. Os meninos adolescentes oscilariam entre o 

celular top da Apple, uma moto da hora ou um carro esportivo com tudo o que tem direito, 

inclusive gasolina e seguro grátis para toda a vida. E o que um jovem como Salomão foi pedir? Veja 

a resposta no verso 9: Dá, pois ao teu servo, coração compreensivo para julgar o povo, para que 

prudentemente discirna entre o bem e o mal; quem, pois poderia julgar este grande povo? E a 

reação de DEUS está no verso 10 em diante: Estas palavras agradaram ao SENHOR, por haver 

Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe DEUS: Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, 

nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é 

justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente de maneira que antes 

de ti, não ouve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste EU te dou, 

tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis. Se andares nos meus caminhos e 

guardares os meus estatutos e os meus mandamentos como andou teu pai Davi, prolongarei os teus 

dias. 

 Prezado adolescente, este é o seu DEUS e o DEUS de Salomão. Um DEUS que está 

disposto a te dar muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Quando você, ainda na 

adolescência, lembrar de pedir alguma bênção ao seu DEUS, lembre-se deste fato na vida de 

Salomão e agradeça antecipado por tudo de bom que virá. Nosso DEUS é muito pródigo e muito 

rico. ELE não irá te negar nenhum pedido, desde que seja feita à vontade DELE. Porém lembre-

se de que os abençoados andam sempre nos caminhos do SENHOR. 
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Quatro de Janeiro 

Montando Sua Equipe 

 Tinha Salomão doze intendentes sobre todo o Israel, que 

forneciam mantimentos ao rei e a sua casa. Cada um tinha que 

fornecer durante um mês. I Reis 3:7 

 Você adolescente que ama a Palavra de DEUS e mais ainda o DEUS da Palavra, consegue 

lembrar quem foram estes homens: Azarias, Eliorefe, Aias, Benaia, Zadoque, Abiatar, Azarias, Zabube, 

Aibar, Adonirão, Ben Hur, Bem Dequer, Bem Hesede, Bem Abinadabe, Baaná, Bem Geber, 

Ainadabe, Aimáas, Baaná, Josafá, Simei e Biber? Com certeza se você e eu não tivéssemos aberto a 

Palavra de DEUS hoje no livro de Reis capítulo 3, nós nunca saberíamos quem foram estes homens e 

o que eles fizeram. 

 Estes homens eram os oficiais de Salomão começando por Azarias que era o principal de todos, 

Salomão escolheu sua equipe de oficiais e líderes e nesta equipe encontramos: dois secretários, um 

cronista, um comandante do exército, dois sacerdotes, um intendente chefe, um ministro, um 

mordomo, um superintendente e doze intendentes que eram os oficiais responsáveis por fornecer 

alimentos para o rei e sua família, ao longo de todo o ano. Cada intendente se responsabiliza por um 

mês e desta forma tudo dava certo. 

 Agora por que você adolescentes precisava saber disso? O que você aprende ao ler os nomes 

dos oficiais de Salomão na Palavra de DEUS? Vamos ao aprendizado para sua vida ainda tão jovem. O 

primeiro aprendizado é: ninguém que ocupe um cargo elevado consegue fazer as coisas sozinho. Na 

sua classe de adolescentes da igreja talvez por algum motivo de força maior, seus professores irão 

precisar se ausentar e talvez você adolescente seja o escolhido para fazer a substituição deles durante 

todo o seu mês de férias e você terá apenas duas opções: assumir ou desistir. 

 Agora que você tem a oportunidade de ser usado por DEUS na sua classe qual a dica que você 

aprende com Salomão? A dica é: tenha uma equipe para te ajudar. Monte seu time, convide seus amigos, 

um para orar, outro para dirigir o louvor, outro para fazer os apontamentos, outro para recepção, outro 

para recolher ofertas, outro para abrir a Palavra de DEUS na hora do estudo das lições bíblicas, outro 

para trazer um solo, umas meninas para cuidar de toda a parte de decoração e quando você menos 

esperar seus professores chegam na classe e você os surpreenderá com seus talentos e sua habilidade 

de trabalhar em equipe desde a adolescência. 

 Prepare-se na sua adolescência para ir assumindo devagarinho as responsabilidades que DEUS 

for te concedendo. Quando algum professor te pedir para orar, ore. Quando ele pedir para fazer os 

apontamentos faça. Cada atitude sua positiva para ajudar a causa de DEUS nesta terra será uma 

oportunidade de crescimento espiritual para você, o principal beneficiado e seus amigos que acabarão 

sendo abençoados pelo seu serviço desinteressado nos caminhos do Senhor. Lembre-se sempre de ter 

amigos comprometidos com Jesus.  
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Cinco de Janeiro 

O Legado de Salomão 

 Deu também DEUS a Salomão sabedoria, grandíssimo 

entendimento e larga inteligência como a areia que está na 

praia do mar. I Reis 4:29 

 Todos os adolescentes ao levantarem diariamente para suas inúmeras atividades diárias tem a 

oportunidade única concedida por DEUS de escreverem sua própria história. Lembro-me muito bem 

que tanto meu pai como minha mãe definiram de forma bem clara que minha prioridade durante a 

adolescência era estudar, pois eu não precisava trabalhar para ajudar meus pais. Depois que eu cumpria 

as exigências deles, minhas prioridades vinham depois e eram quase sempre as mesmas: jogar no time 

de futebol da quadra que morava em Brasília, fazer, soltar e vender pipas para meus colegas, jogar bola 

de gude, andar no carrinho de rolimã que eu mesmo aprendi a fazer e vender jornal para o verdureiro 

da quadra de cima, para poder comer um sonho de padaria depois do jogo. 

 A adolescência passa muito rápido, mas ainda adolescente fiz o terceiro ano do ensino médio 

e aos dezessete anos e seis meses estava dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cursando 

Ciências Contábeis e era o mais novo da classe. Aceitei a JESUS CRISTO como meu Salvador pessoal, 

fui servir ao SENHOR como conselheiro num Clube de Desbravadores, fui diretor associado e depois 

diretor do Clube. Com vinte e um anos, no último período fiz estágio, consegui um emprego, depois 

outro, fiz um concurso público para contador do governo federal e fui montar meu escritório em casa 

mesmo para atender os clientes que DEUS ia me proporcionando. Namorei, noivei, casei com uma 

linda jovem loira de olhos verdes, os mais bonitos que eu já vi e tenho duas filhas também lindas. Há 

quinze anos viajo o Brasil pregando para adolescentes e professores. 

 Ao escrevermos diariamente nossa história, nossa família, amigos e parentes nos orientam e 

nos motivam para seguirmos em frente. Temos como cristãos que somos a companhia maravilhosa do 

ESPÍRITO SANTO e como DEUS, ELE está superinteressado em você e na sua salvação. 

 O legado ou herança que Salomão deixou para a humanidade está escrito em I Reis 4:32 e 33. 

Vejamos: Compôs três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco.  Discorreu sobre todas as 

plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hissopo que brota do muro. Também falou dos animais 

e das aves, dos répteis e dos peixes. As marcas de Salomão estão no nosso verso de hoje: sabedoria, 

entendimento e inteligência. 

 Como adolescente, você tem hoje a oportunidade única de escrever sua história e também 

deixar sua marca, seu legado, sua herança para todos aqueles que vierem depois de você. Como será 

sua história hoje, amanhã e depois? Quem irá te acompanhar? Qual será a sua influência em prol da 

humanidade? As demais pessoas poderão ver as marcas de JESUS CRISTO em sua vida? Que DEUS 

o oriente nessa nobre e brilhante tarefa de deixar uma boa herança. Sucesso no seu projeto de vida. 

Que Deus o ilumine. 
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Seis de Janeiro 

183.300 

 Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores de todo o 

Israel e se compunha de trinta mil homens. I Reis 5:13 

 Que bom saber que a cada dia de sua vida, você adolescente de DEUS escolhe andar nos 

caminhos do SENHOR. Andas nos caminhos do SENHOR começa diariamente pelos momentos 

únicos e insubstituíveis que você passa com DEUS. Nessa primeira hora da manhã, quando você 

ainda não ligou seu celular, nem o seu notebook, não se conectou com o mundo é o seu melhor 

momento de conexão com o seu DEUS CRIADOR, DEUS SALVADOR E DEUS 

MANTENEDOR. 

 Cento e oitenta e três mil e trezentos trabalhadores foram arregimentados por Salomão 

para construir o tão sonhado templo para o SENHOR. Você pode e deve constatar se o que falei 

é verdade e nada melhor que a Bíblia para lhe mostrar a verdade. Abra sua Bíblia em I Reis 5 nos 

versículos 13 a 16 e verá que Salomão formou uma leva de trinta mil homens que se alternavam 

entre o país do Líbano e seu próprio país. O relato bíblico diz que dez mil ficavam um mês no 

Líbano enquanto os outros vinte mil ficavam em suas casas em Israel e desta forma iam 

trabalhando. Salomão contratou setenta mil para levarem as cargas, oitenta mil só para talharem as 

pedras e para comandar tanta gente existiam três mil e trezentos chefes oficiais. Somou tudo ou se 

perdeu nas contas? Vamos visualizar os números: 30.000+70.000+80.000+3.300= 183.300. 

Conhece alguma empresa que tenha tantos empregados? 

 Salomão além de receber bênçãos espirituais como sabedoria, inteligência e conhecimento, 

também foi abençoado com recursos materiais e muitos povos pagavam tributos para ele e desta 

forma ele assalariou estes 183.300 trabalhadores. Quando DEUS põe pessoas certas na sua obra 

os recursos materiais virão, não é preciso angústia e preocupação. Basta confiar e deixar que DEUS 

continue no comando. 

 Estou escrevendo essa meditação em 24/12/2014 e daqui há algumas horas estarei me 

dirigindo para os sítios dos meus sogros no Paraná e lá trinta e dois membros de nossa grande 

família estarão se confraternizando nas festas de final de ano. Para os membros da família que ainda 

não tinham visto, terão a oportunidade de ver e participar da construção da igreja que meu sogro 

adventista do sétimo dia resolveu construir no seu sítio. Desde o menor dos sobrinhos até meu 

sogro que já trabalha dia a dia como construtor, todos deveremos doar nosso suor ao longo de uns 

dez ou doze dias, para agilizar a obra. Não temos os recursos que Salomão tinha e muito menos 

183.300 trabalhadores, mas com as bênçãos materiais que DEUS nos dá estaremos construindo 

uma igreja com capacidade para 100 membros e creio que até julho de 2016 estaremos convocando 

a família para a festa de inauguração de mais um santuário para honra e glória do nome do 

SENHOR. 

 Faça planos em sua adolescência para participar da construção de uma igreja. 
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Sete de Janeiro 

A Promessa de DEUS 

 E habitarei no meio dos filhos de Israel e não 

desampararei o meu povo. I Reis 6:13 

 Lá pelo quarto ano de seu reinado, o rei Salomão começou a realizar seu sonho e 

geralmente quando os reis e governantes sonham as coisas realmente acontecem. Salomão poderia 

sonhar com lindos palácios, com mansões, com exércitos poderosos, mas ele escolheu construir 

um templo, um lugar onde ele e sua família pudessem ir para adorar o DEUS Criador. 

 Como o propósito principal desta meditação é estimular você adolescente a abrir, ler ou 

estudar a Palavra de DEUS, te convido a abrir agora sua Bíblia e ler com calma todo o capítulo seis 

e verás o empenho que foi para Salomão e sua equipe construir um templo digno do nome do 

SENHOR. 

 Este capítulo conta os detalhes da construção, tais como o tamanho de cada 

compartimento, das portas, das janelas, das paredes, dos andares de baixo e do meio e fico 

imaginando quanto barulho, quanta movimentação de trabalhadores, quanto empenho, suor e 

lágrimas não foram derramados para construírem o melhor para o SENHOR. 

 Estava pensando no barulho dentro do templo quando fui surpreendido pelo verso sete. 

Veja o que está escrito na Palavra de DEUS e surpreenda-se também: Edificou-se a casa com pedras 

já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum 

de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Aqui você consegue ver todo o cuidado que os 

trabalhadores tiveram para fazerem o que lhes havia sido pedido. 

 Para você adolescente de DEUS não ficar pensando que o acabamento da obra era de 

material inferior, veja o que está escrito nos versos 21 e 22: Por dentro, Salomão revestiu a casa de 

ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também era coberto 

de ouro. Assim, cobriu de outro toda a casa internamente e também o altar que estava diante do 

Santo dos Santos. 

 Todo esse empenho, essa enorme dedicação, essa movimentação fantástica de pessoas 

indo e vindo ao longo de anos tinha um grande motivo: DEUS, nada mais que ELE havia 

prometido à Salomão que estaria no meio deles e que ELE não desampararia o seu povo. 

 Quando você adolescente vai a sua igreja cristã, você consegue sentir a presença de DEUS 

no meio dos irmãos de fé ou sua igreja tem tantos rituais e normas que você vai lá e consegue sair 

pior do que entrou? Muitos adolescentes têm transformado a igreja num lugar extremante comum, 

pois pastores pregam, a música toca e milhares de adolescestes estão curtindo seu celular, sua 

internet e seu Facebook. Oro ao Senhor que você não faça parte dessa trágica estatística. Que 

DEUS seja o melhor motivo para você ir à Igreja. 
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Primeira Semana 

Robinson H. Amorim 
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Oito de Janeiro 

O Melhor para o Senhor 

 Também fez Salomão todos os utensílios do Santo lugar do 

Senhor: o altar de ouro e mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães 

da preposição. I Reis 7:48 

 Ao ler sobre a construção do templo de DEUS que Salomão estava se propondo a fazer, 

fiquei muito curioso para saber quanto tempo foi necessário para tudo estar pronto e achei a 

resposta no versículo 38. Foram sete anos do mais puro empenho e dedicação. 

 O capítulo sete começa falando sobre a edificação de seus palácios e se você adolescente 

ler e comparar as medidas da Casa do Bosque do Líbano, com a medida do templo, você vai ver 

que este seu palácio era maior que o templo de Deus. Porém eu gostaria de exaltar a atitude de 

Salomão, pois antes de pensar em seus palácios, ele resolveu fazer o templo do SENHOR. 

 Além da Casa do Bosque, tinha o Salão das Colunas, a Sala do Trono, a Sala de Julgamento 

e depois destes palácios fez outra casa para si e outra para sua esposa. Creio que quando ele brigava 

com a esposa (que homem não brigou), ele mandava ela ir para o palácio dela. Com tanta riqueza 

a sua disposição e com certeza contando sempre com a bênção divina, Salomão com certeza deixou 

sua marca como governante da nação de Israel. 

 O capítulo sete continua e Salomão traz da tribo de Naftali um especialista em trabalhos 

com bronze cujo nome era Hirão, este cidadão israelense se esmerou em construir as colunas do 

templo com seus mais diversos tipos de ornamentos, o mar de fundição e todos os demais utensílios 

do templo. Era tanto trabalho, tanto capricho, tanta gente envolvida que segundo o versículo 47, 

Salomão sequer se deu ao trabalho de contabilizar todo o peso do bronze que foi utilizado. 

 Depois de tudo pronto, quando chegou a hora de ornamentar e construir o lugar super 

especial onde DEUS se manifestava de forma especial, o conhecido lugar Santíssimo ou o Santo 

dos Santos, o metal utilizado seria somente ouro puro. Simplesmente o metal mais caro, mais 

precioso e mais raro foi reservado para o compartimento em que DEUS mostrava de forma visível 

o seu poder. 

 Conseguiu ver a mensagem curta, porém importante que Salomão quis deixar para sua vida 

adolescente ao construir o templo? A mensagem curta é: Para DEUS somente o MELHOR. 

 Quando você adolescente se aproximar do SENHOR, lembre-se de usar sua melhor 

roupa, seu melhor sapato, revista-se de reverência, leve sua melhor oferta e apresente-se como uma 

criatura indo ter um encontro solene com o seu DEUS criador do céu e da terra. Pense nisso 

sempre que você se dirigir a sua igreja da próxima vez e louvado seja o nome do SENHOR por 

você ainda fazer parte de uma geração que vai ao Templo. 
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Nove de Janeiro 

Shekinah! 

 Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a 

Casa do SENHOR, de tal sorte que os sacerdotes não puderam 

permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a 

GLÓRIA DO SENHOR, enchera a CASA DO SENHOR. I Reis 8:10 e 11. 

 Um dos grandes privilégios que o povo de Israel teve na terra foi ter sido durante muitos 

séculos o povo de propriedade exclusiva de DEUS. DEUS escolheu Abraão e fez dele uma grande 

e especial nação. De Abraão veio Isaque e de Isaque vieram Esaú e Jacó. De Jacó, que teve seu 

nome mudado para Israel, vieram doze filhos que originaram as doze tribos da nação israelita. 

 Ao longo de toda a história dessa nação, DEUS os foi instruindo sobre como deveriam 

viver, se comportar socialmente, como guerrear, como cuidar de sua saúde, que tipo de alimento 

poderiam ou não utilizar, mas para mim o grande legado que DEUS deixou para o povo de Israel, 

era a forma como DEUS se relacionava com eles. Enquanto as nações vizinhas adoravam sol, lua, 

estrelas, chuva, os ratos e outros bichos fedorentos, o abençoado povo de Israel tinha a presença 

contínua do DEUS vivo, Todo Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao lado deles. Perto deles. 

Junto com eles.  

 Quando Moisés foi convidado por DEUS para retirar o seu povo da escravidão no Egito, 

DEUS se fazia presente numa nuvem de dia e de noite enquanto seu povo fugia da perseguição 

militar imposta por Faraó. Mesmo antes da perseguição, a mão de DEUS se fazia presente 

impedindo que as pragas caíssem no acampamento de seu povo e coube a Moisés a missão de 

construir um templo móvel ou a Tenda Sagrada como era chamada e DEUS se fazia presente ali 

uma vez por ano durante o dia anual da expiação ou perdão dos pecados de toda a nação. 

 Neste dia único de expiação anual, toda a nação era convidada a vir, adorar e pedir perdão 

no templo do SENHOR. Dentro da Tenda Sagrada, no lugar Santo, os sacerdotes ministravam ao 

povo e neste tão esperado dia do perdão, o próprio DEUS, em forma de nuvem tomava conta do 

chamado Santíssimo ou Santo dos Santos. 

 Depois de ver tantas vezes na Palavra de DEUS essas histórias reais, os israelitas do tempo 

de Salomão puderam experimentar e vivenciar em suas próprias vidas a presença de DEUS 

abençoando todos os seus esforços humanos para construir o Seu Templo. 

 Um dia você adolescente que acredita na volta de JESUS será transladado ao céu e por 

toda a eternidade, você terá o privilégio de ver, presenciar e sentir diariamente a presença de DEUS 

na sua vida.  

 Que o nosso grande DEUS o conserve fiel nos seus caminhos e que você nunca perca de 

vista a beleza e a importância da eternidade com DEUS na sua vida. 
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Dez de Janeiro 

A Oração de Salomão 

 E disse: Ó SENHOR DEUS de Israel, não há DEUS como tu, em cima 

dos céus nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a 

misericórdia a teus servos que te todo o coração andam diante de Ti. I 

Reis 8:23 

 Depois que aconteceu o Shekinah ao vivo e a cores na vida de milhares de adolescentes 

israelitas, Salomão fala algumas palavras ao povo e depois em atitude de oração estendendo as mãos ao 

céu, ele faz uma das mais belas orações já relatadas na Bíblia. Não tem como você adolescente do 

SENHOR JESUS não parar e ler as preciosas palavras que o rei Salomão escreveu par te instruir e 

abençoar. 

 Salomão começa destacando uma verdade suprema na sua vida: Não há DEUS como tu, nem 

em cima dos céus e nem embaixo da terra. Como adolescente de DEUS, você também tem a mesma 

certeza de Salomão. Os grandes seguidores das religiões orientais com muitos mais adeptos de todas as 

formas de cristianismo juntas confiam plenamente em seus fundadores. Eles adoram, veneram, outros 

se flagelam na tentativa de agradar seus deuses que por sinal são todos pecadores e todos já morreram. 

 Quando você que é adolescentes de DEUS acorda e resolve dobrar seus joelhos, levantar suas 

mãos em direção ao céu, pedindo uma bênção especial para sua vida ou mesmo uma cura física pessoal 

ou para algum parente ou amigo, você tem a certeza absoluta garantida pela Palavra de DEUS que seu 

DEUS está vivo e Ele vai ouvir a sua oração. Conseguiu ver a enorme diferença que é adorar um DEUS 

vivo e não morto? Poder ajoelhar e saber que Ele, o DEUS todo poderoso, o Criador dos céus e da 

terra, o Mantenedor do Universo tem tempo para te ouvir é um privilégio que nosso DEUS lhe concede 

porque te ama muito, mas muito mesmo. 

 Salomão orou de forma intercessora e isto quer dizer que ele não orou somente por si e sua 

família. No verso 31, Salomão orou em prol de todos os israelitas que pecassem e lhes fosse exigido que 

jurassem. Ele orou pelos que fossem feridos pelos inimigos, quando faltasse chuva, quando houvesse 

fome ou peste, em prol dos estrangeiros, quando o povo saísse para a guerra, quando o povo pecasse e 

os inimigos os levassem cativos. Não faltou motivo para Salomão orar. Bom exemplo para sua oração. 

 Salomão fez uma das mais impressionantes orações intercessoras de toda a Bíblia e você 

adolescente pode aprender com ele a não ficar orando somente por você e seus eternos problemas. 

Abra a sua visão espiritual, pegue uma folha de papel, escreva os números de 1 a 31(um número para 

cada dia do seu mês) e começando por seus pais, por uma questão de honra, depois continuando com 

você, vá listando todos os seus amigos e parentes e no dia certo ore pelas pessoas que você já escolheu. 

Uma outra dica é dar uma ligada ou postar no face, in box para a pessoa pela qual você orou. Pratique 

essa ideia e viva aprendendo com os bons exemplos que vem de ler e ouvir a Palavra de DEUS. 
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Onze de Janeiro 

A Bênção de Salomão 

 O SENHOR DEUS seja conosco, assim como foi com nossos pais: não 

nos desampare e não nos deixe. I Reis 8:57 

 A bênção de Salomão continua no verso 58: “A fim de que a Si incline o nosso coração, para 

andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus 

juízos que ordenou aos seus pais”. 

 Prezados adolescentes estamos apenas começando mais um novo ano e poder abrir a 

maravilhosa Palavra de DEUS em pleno ambiente de um sítio, poder escrever mais uma meditação, 

enquanto ouço o barulho de ovelhas, galinhas e passarinhos cantando alegremente é realmente um 

presente do SENHOR para minha vida. Você e eu estamos de férias e podermos tirar esse tempo para 

curtir os parentes que não conseguimos ver ao longo do ano é algo realmente fantástico. No decorrer 

do ano com tanta correria, agenda, provas, trabalhos, missão, família e tantas atividades extras que vão 

surgindo você não encontra esse tempo para curtir os seus queridos e por isso eu louvo a DEUS pelas 

férias.  

 Em apenas dois versos Salomão nos deixa dois presentes. No verso 57, ele te abençoa com algo 

que todo adolescente de DEUS precisa e essa bênção é a companhia do SENHOR. Que o SENHOR 

esteja com você ao longo de cada um de seus dias como ELE tem sido com seus pais e que ELE não te 

desampare e não te deixe. 

 Eu não te conheço e muito menos os seus pais, mas se você que ainda está em plena 

adolescência teve o privilégio de ter pais cristãos, fiéis e amorosos, então você recebeu do SENHOR a 

maior bênção que um adolescente podia receber. Dê uma olhadinha em toda a sua vida, suas roupas, 

seus sapatos, sua escola, seus livros, seu caderno, seu material escolar, seu notebook, seu celular, sua 

casa, sua comida e no dia em que você sair de casa para constituir sua família, se você tiver uma vida tão 

abençoada como você está tendo agora, então você se lembrará da bênção de Salomão e agradecerá a 

DEUS por ELE nunca ter te desamparado. 

 A segunda parte da bênção mostra que seu coração adolescente deve se inclinar para o 

SENHOR, para o lado do SENHOR, para a obra do SENHOR e isso envolve sua família de sangue e 

sua família de fé que são seus irmãos em CRISTO. Tudo isso tem um grande objetivo, pois aponta para 

o fato de você adolescente do SENHOR não ter se desviado dos Seus caminhos, você ainda continua 

guardando os Seus mandamentos e seguindo Suas instruções escritas com carinho na Palavra de DEUS. 

 Com um ano totalmente novo pela frente, nada melhor do que ter a companhia do DEUS de 

seus pais, ter a certeza que ELE não vai te desamparar em momento nenhum e dessa forma seu dia a 

dia será sempre no caminho estreito que te levará a eternidade. Esse é caminho do SENHOR e você 

pode e deve andar por ele. Louvado seja o nome do SENHOR pela Sua Palavra que nos deixa presentes 

diários para nossa alegria. 
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     Doze de Janeiro 

    A Aliança do SENHOR com Salomão 

 E o SENHOR lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste 

perante Mim. Santifiquei a casa que edificaste a fim de pôr o meu nome 

para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. I 

Reis 9:2 

 Se existe algo que muitos adolescentes conhecem bem é a tal da aliança de compromisso. Na 

maioria das vezes os adolescentes mal se conhecem, sequer tem a menor condição de namorar ou 

mesmo apenas se relacionar com alguém e somente para atender a pressão que algumas meninas fazem, 

lá vai o garoto correr atrás de dinheiro de alguma forma para comprar a bendita. Para a menina 

adolescente ter uma aliança na mão direita significa não estar mais sozinha, não estar encalhada. Ela 

agora tem um namorado para sair, curtir, ir a festas, chegar mais tarde em casa e outras coisas do gênero. 

O melhor de ter uma aliança é poder mostrar para outras adolescentes que ela não está mais sozinha. 

 Depois que Salomão se empenhou em construir o templo para DEUS, depois de falar, orar, 

abençoar o seu povo, foi DEUS que apareceu a Salomão e lhe propôs uma aliança, um pacto, um 

acordo. O verso escolhido para hoje é apenas uma introdução onde DEUS confirma à Salomão, que 

Ele tinha ouvido as suas orações e santificaria a casa que Salomão acabara de construir. 

 Como a Palavra de DEUS é muito rica, podemos tirar para sua vida adolescente duas lições 

interessantes. A primeira delas é que DEUS sempre irá ouvir a sua oração. Se existe alguém 

especializado na arte de ouvir esse alguém é o SENHOR e não importa quantas vezes você adolescente 

resolver orar, o SENHOR estará disposto a te ouvir. Conhece alguém que age dessa forma com você? 

Alguém que está disponível sempre que você precisar? 

 Outro aprendizado muito importante para a sua vida espiritual é que a presença de DEUS é 

que santifica o templo. Muitos cristãos creditam a pretensa santidade de suas igrejas a objetos, imagens 

e adornos, esquecendo-se de DEUS e não são coisas que tornam o templo santo. Com certeza, você 

adolescente do Senhor já viu pregadores na mídia falando da água santa de Jerusalém, da garrafa santa 

que embala a água santa e da tampinha santa que não deixa a água santa sair da garrafa. Nunca esqueça 

que quem santifica a igreja é a presença do SENHOR e não meras coisas perecíveis e materiais. 

 A aliança do SENHOR com Salomão está neste capítulo dos versos quatro a nove e vale a pena 

ler. A aliança é simples e direta: Se Salomão e sua casa andasse nos caminhos do Senhor não faltaria 

sucessor seu para o trono e se ele não andasse DEUS não cumpriria sua parte no pacto. DEUS promete 

e Ele cumpre. Quando você promete, você cumpre? Honre seus pactos com DEUS, pois Ele vai honrar 

o que prometeu a você. Agora não brinque de ficar fazendo e desfazendo pactos e promessas. Prometa 

e cumpra. Caso surja alguma impossibilidade, converse com DEUS e explique para Ele e Ele te ouvirá. 
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Treze de Janeiro 

DEUS SEJA LOUVADO 

 Bendito seja o SENHOR teu DEUS que se agradou de ti para 

te colocar no trono de Israel. É porque DEUS ama a Israel para 

sempre que te constituiu rei para executares juízo e justiça. I 

Reis 10:9 

 O capítulo 10 de I Reis é para ser lido mais de uma vez, pois tem tanta informação interessante 

que somente adolescentes que amam ler a Palavra de DEUS vão poder investir uma boa parte de seu 

tempo para curtir as bênçãos ali descritas.  

 O versículo um começa assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão com 

respeito ao nome do SENHOR, veio prová-lo com perguntas difíceis. Primeira parada para 

aprendizado: A rainha de Sabá tinha ouvido falar da fama de Salomão a respeito de quem mesmo? Ao 

nome do SENHOR. Isto quer dizer que quando Salomão andava com DEUS, mais DEUS andava com 

ele e desta forma mais e mais o nome do SENHOR era conhecido por outros povos que não o povo 

de Israel. Como adolescente de DEUS vivendo nessas horas tão difíceis da história desse mundo, cabe 

a você a missão de exaltá-lo e glorificá-lo com suas atitudes. O mundo anseia ver adolescentes diferentes 

dos que ele já está acostumado a ver e você é este adolescente diferente, cristão e decidido. 

 Será que Salomão passou no vestibular da rainha de Sabá? A resposta está no verso três: 

Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse 

explicar. Sim, Salomão foi aprovado no vestibular da rainha de Sabá, pois sua enorme sabedoria era um 

dom de DEUS e Salomão usava esse dom para glorificar o nome do SENHOR.  

 Depois de ter seus questionamentos atendidos, a rainha de Sabá, como todas as mulheres 

fazem, começou a olhar os detalhes da casa de Salomão e a Palavra de DEUS diz no verso quatro e 

cinco que ela viu a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, a comida de sua mesa e o lugar dos 

oficiais, o serviço dos criados e os trajes deles, os copeiros e o serviço de holocaustos que oferecia no 

templo e ela ficou fora de si e acabou chegando à conclusão que não haviam contado nem a metade do 

que ela tinha ouvido. 

 Depois de olhar tudo, pois até as roupas dos criados não havia passado desapercebidas, ela 

exclama no verso oito: Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e 

ouvem a tua sabedoria. Depois de elogiar os funcionários ela exalta e glorifica ao SENHOR por ter 

escolhido Salomão como rei daquele povo de Israel e o nosso verso de hoje mostra o respeito que a 

rainha de Sabá teve para com o DEUS de Israel. 

 Prezado adolescente de DEUS, no seu dia a dia em casa, na escola, no cursinho, quem sabe 

até na universidade, na sua igreja, DEUS é louvado pelas suas atitudes? Seu modo de viver, de agir, de 

se alimentar, de se vestir, de se comportar, de honrar seus pais louva e exalta o nome do SENHOR? O 

mundo precisa ver JESUS em você. Bom dia. 
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Quatorze de Janeiro 

Trocando de DEUS 

 Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração 

para seguir outros deuses e o seu coração não era de todo fiel 

para como o SENHOR seu DEUS, como fora Davi, seu pai. I Reis 

11:4 

 Nos primeiros dez capítulos de I Reis a Palavra de DEUS mostrou a você adolescente a 

trajetória de um homem abençoado por DEUS com inteligência, conhecimento, sabedoria e dinheiro. 

Salomão era filho do rei Davi e filho do Rei do Universo. Ele fez coisas fantásticas e você adolescente 

que lê diariamente sua Bíblia e está me honrando ao ler esta meditação pode comprovar que um 

homem quando segue os caminhos do SENHOR pode fazer maravilhas principalmente quando DEUS 

está literalmente do seu lado. 

 A Palavra de Deus poderia ter omitido o fatídico capítulo onze, pois neste capítulo que está 

escrito que Salomão se afastou dos caminhos do Senhor por causa de dois pecados capitais: casamento 

e relacionamentos ilícitos com mulheres pagãs e adoração a deuses de pau e de pedra, que eram o 

objeto preferido de adoração de suas esposas. 

 Afrontando uma ordem direta de DEUS que sempre orientou seu povo a não se casar com 

mulheres pagãs, Salomão acabou pisando em terreno proibido, não só se contentou em desobedecer 

uma vez, pois conforme I Reis 11, verso 3, ele tinha setecentas mulheres e trezentas concubinas. Somou? 

Pois é isso mesmo que você está lendo e vendo: são mil mulheres e quantas delas não eram pagãs? Com 

certeza a grande maioria era e acabaram tirando Salomão do caminho reto. 

 Além de desobedecer uma ordem direta de DEUS, Salomão se atola no pecado ao passar a 

adorar uma tal de Astarote, a deusa idolatrada pelo povo sidônio, a Milcon, o deus do povo amonita. 

Além de adorar, Salomão abriu seu bolso e que bolso, para construir um templo para Quenos, deus 

dos moabitas e outro templo para Maloque, deus dos amonitas e tudo isso está em I Reis 11:5-8. 

 Se você adolescente do SENHOR JESUS não tivesse lido por si mesmo na Palavra de DEUS 

essa tragédia na vida de Salomão, com certeza você não teria acreditado se alguém tivesse apenas 

contado. DEUS, porém em sua eterna sabedoria, permitiu e inspirou os escritores bíblicos a colocar na 

Bíblia todos os nefastos pecados de Salomão para te alertar sobre os perigos da prosperidade, da 

sabedoria e do conhecimento. Salomão ficou sábio, rico, inteligente e ao invés de encerrar seus dias 

louvando e bendizendo o nome do SENHOR que havia lhe proporcionado tudo de bom em sua vida, 

ele resolveu substituir o SENHOR por deuses de pau e pedra. Com certeza foi a pior escolha de sua 

vida e sua decisão mostrou sua pouca sabedoria quanto a tomar uma decisão tão séria como essa. Será 

que Salomão se arrependeu de ter ido tão longe? A Palavra de DEUS é omissa a esse respeito, mas o 

final de sua vida te ensinou a não abandonar o SENHOR.  
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Quinze de Janeiro 

A Lei da Colheita 

 Por isso disse o SENHOR a Salomão: Visto que assim 

procedeste e não guardaste a minha aliança e, nem os meus 

estatutos que te mandei, tirarei de ti o reino e darei a teu servo. 

I Reis 11:11 

 JESUS CRISTO enquanto esteve entre nós nos deixou um magistral ensinamento para nossa 

vida. Costumo chamar esse ensinamento de Lei da Colheita. JESUS nos ensinou assim: tudo o que o 

homem plantar, ele vai colher. Com Salomão este ensinamento de CRISTO pode ser plenamente 

confirmado. 

 Enquanto Salomão andou nos caminhos do SENHOR, ele teve lutas, problemas a serem 

resolvidos, guerras e batalhas a serem vencidas, exércitos a serem treinados, uma nação inteira estava ao 

seu comando, mas ele tinha algo que garantia todo o seu caminho de sucesso e era a aprovação divina. 

Salomão andava com DEUS, cumpria as regras e os estatutos divinos, as leis e as orientações deixadas 

por DEUS e DEUS honrava Salomão com bênçãos que o levavam sempre a progredir e crescer. 

 Quando Salomão trocou de DEUS, quando debandou para o lado do inimigo, quando ouviu 

suas mulheres pagãs, quando resolveu se curvar perante ídolos e deuses de pau e pedra, numa afronta 

direta aos dez mandamentos da Lei de DEUS que proíbe tal prática e a condena como pecado, DEUS 

resolve colocar em prática a Lei da Colheita.  

 Nosso verso de hoje mostra a atitude de DEUS quando um filho seu resolve afrontar o DEUS 

todo poderoso. DEUS retiraria o seu trono de Salomão e por misericórdia a seu pai Davi que sempre 

teve muita moral com DEUS, uma das doze tribos teria um descendente de Salomão. DEUS ainda 

suscitou adversários como Hadade e Rezon e Salomão teve que sentir o peso de sua pior escolha. 

 Que nenhum, mas nenhum adolescente pense que pode brincar com DEUS. Que nenhum 

adolescente cristão pense que DEUS irá lhe abençoar quando ele deliberadamente, ou seja, por sua 

própria escolha resolver excluir DEUS de sua vida. Que nenhum adolescente sonhe com aprovação 

divina para seus atos enquanto ele se afasta mais e mais do SENHOR.  

 Prezado adolescente, saiba de uma vez por todas que as promessas de DEUS e suas bênçãos 

são condicionais. Você anda nos caminhos do SENHOR, você obedece seus Dez Mandamentos, 

guarda os estatutos do SENHOR e ELE te honra com bênçãos sem medida.  

 DEUS vai fazer a parte Dele e você faz a sua. É simples assim e o próprio JESUS confirmou 

tudo isso quando disse: Tudo o que o homem plantar ele vai colher. Salomão provou a teoria da lei na 

prática e os resultados forma catastróficos. Você não precisa seguir os passos de Salomão. Siga sempre 

nos caminhos do SENHOR. 
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Dezesseis de Janeiro 

Israel se Divide 

 Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou em doze 

pedaços e disse a Jeroboão: Toma dez pedaços porque assim diz o 

SENHOR DEUS de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e 

a ti darei dez tribos. I Reis 11:30 e 31 

 A Palavra de DEUS além de uma fonte contínua de sabedoria para sua vida adolescentes, 

também é um importante compendio sobre a história dos povos antigos e em especial do povo de Israel 

que era o povo de propriedade exclusiva de DEUS. Quanto da história do povo de Israel o mundo 

inteiro conhece graças a Bíblia, não é verdade? 

 Depois que Salomão trocou o DEUS de sua vida por ídolos de pau e pedra, as consequências 

vieram e vieram rápido. DEUS chama um profeta chamado Aías para levar uma mensagem a um rapaz 

israelita da tribo de Efraim, cuja mãe era viúva, que ele seria o novo rei de uma nação dividida. 

 A nação que até aquele momento tinha sido um povo único sofreria uma divisão inimaginável. 

Aías, o profeta de DEUS, pegou sua própria capa nova, rasgou em doze pedações e por ordem divina 

entrega dez pedaços para o jovem Jeroboão. A outra tribo DEUS reserva para Roboão, filho de Salomão 

e desta forma DEUS cumpre sua promessa feita a Davi, que não faltaria filho seu no trono. Não tenho 

a menor ideia qual tribo sobrou, mas se a Bíblia não falou, vamos especular para que não é verdade? 

 Uma das piores consequências do pecado de Salomão para toda a nação israelita foi a divisão 

das tribos. O que antes era um só povo, um só lugar de adoração, agora se divide e as terríveis 

complicações dessa nova ordem de coisas você adolescente vai poder presenciar nas fascinantes histórias 

do livro de Reis. Somente a tribo de Judá seguiu a Roboão e desta tribo no futuro nasceria nosso 

Salvador e Senhor JESUS CRISTO, o justo. 

 Como lhe falei no início, aprendemos muito de história com a Palavra de Deus e isso te torna 

um adolescente diferenciado no cursinho, na faculdade, no colégio e no ambiente de trabalho e você 

pode aproveitar seu conhecimento para testemunhar do amor de DEUS por você e por seu próximo. 

 Certo dia fui trabalhar como contador federal num ambiente da Justiça Eleitoral. Não demorou 

muito para me identificar como seguidor de JESUS e membro da igreja adventista do sétimo dia e 

quando tinha oportunidade falava da Palavra de DEUS para pessoas que eu nunca tinha visto e eles 

achavam incrível como eu sabia história e eu cá com meus botões agradecia a DEUS por ELE ter 

deixado sua Palavra para nos abençoar. 

 Ter um povo, um lar, uma nação dividida é a estratégia do inimigo para nos tornar fracos e 

vulneráveis aos seus ataques. Aproveite todo ensinamento bíblico que puder, esteja sempre unido com 

sua família. Cultive a união e não a divisão. Feliz dia de vida plena para você. Que DEUS lhe conserve 

forte, firme e fiel nos caminhos do SENHOR. 
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Dezessete de Janeiro 

Conselhos Levianos 

 Dura resposta deu o rei ao povo porque desprezara o 

conselho que os anciãos haviam lhe dado. I Reis 12:13 

 Estamos em pleno mês de férias e quase todos os adolescentes que amam ao SENHOR 

estão descansando, passeando, curtindo momentos incríveis com suas famílias. Acabei de orar ao 

SENHOR pedindo a ELE que cuide bem de você durante esse período de paz e que você 

adolescente lembre-se de seu DEUS e que O busque diariamente no seu momento único e 

exclusivo de sua devoção pessoal, sempre lembrando de manter a Palavra de DEUS do seu lado, 

sua oração em prol de parentes e amigos e aproveite para louvar o seu Criador. Seus dias de férias 

serão fantásticos com DEUS. 

 O capítulo 12 de I Reis tem quatro grandes momentos. No primeiro momento o povo de 

Israel se reúne para ouvir à Roboão, o filho de Salomão, e muitos israelitas reclamaram do governo 

de Salomão, pois eles achavam que tinham trabalhado demais. Eles estavam clamando por mais 

liberdade, menos trabalho, menos servidão a corte real. Roboão ouve o clamor do povo e vai se 

aconselhar com os anciãos e eles sabiamente concordaram com o povo e disseram que Roboão 

poderia e deveria aliviar o fardo que pesava sobre o povo. Depois foi a vez de Roboão se aconselhar 

com os seus colegas da mesma idade que ele, ou seja a garotada que era adolescente com ele e 

agora estavam curtindo os áureos anos da juventude. A resposta dos jovens foi exatamente o 

contrário dos anciãos. Os jovens acharam que Roboão poderia e deveria explorar mais e mais o 

povo e colocá-los para trabalhar bem mais. Quando veio trazer sua opinião, e lógico que ele ficou 

com a opinião dos colegas, ele foi totalmente rejeitado pelo povo de Israel e das doze tribos 

somente uma quis segui-lo.  

 Quando você adolescente quiser conselho peça sempre as pessoas mais velhas que você. 

Elas são mais experientes e vividas e já passaram pelo caminho que você quer passar. Buscar 

conselhos com outros adolescentes da sua idade que na maioria das vezes tem um miolo bem mole, 

não vai te levar a lugar nenhum. Adolescente pedindo conselho para adolescente é como pedir 

conselho sobre vida de casado para um solteiro. Procure DEUS, seus pais, seus líderes e seus 

professores e eles que te amam de verdade e já provaram isso ao longo de sua história de vida 

poderão te ajudar. 

 O segundo momento acontece quando Jeroboão que tinha voltado do Egito assume seu 

lugar de rei como líder supremo da nação de Israel. O terceiro momento acontece quando o 

perdido Roboão tenta organizar a primeira guerra civil da história de Israel, pois ele tinha apenas 

cento e oitenta mil homens e desafiou as outras onze tribos. Como o povo era de DEUS, DEUS 

manda um profeta para dar um recado direto a Roboão, ele entendeu o recado e no quarto 

momento Jeroboão constrói bezerros de ouro. Quando homens de DEUS assumem o poder, 

muitas vezes eles se perdem como fez Jeroboão. 
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Dezoito de Janeiro 

O pecado da mentira 

 Tornou-lhe ele: Também sou profeta como tu e um anjo me falou 

por ordem do SENHOR dizendo: Faze-o voltar contigo a tua casa, para 

que coma pão e beba água (Porém mentiu-lhe) I Reis 13:18 

 O capítulo treze de I Reis conta a história de um profeta de DEUS que recebeu uma ordem 

direta de DEUS para condenar o altar que Jeroboão resolveu construir na cidade de Betel por sua 

própria conta e risco. 

 No versículo dois lemos o que ele falou contra o altar: Clamou o profeta contra o altar por 

ordem do SENHOR e disse: Altar, altar! Assim diz o SENHOR: Eis que um filho nascerá a casa de 

Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti, 

incenso e osso humanos se queimarão sobre ti. No verso três vemos o sinal de essa profecia se cumpriria: 

Deu naquele mesmo dia, um sinal dizendo: Este é o sinal de que o SENHOR falou: Eis que o altar se 

fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. 

 Quando o rei Jeroboão ouviu a verdade direta contra o altar que ele havia mandado construir, 

mandou prender o profeta e ao estender a mão sobre o altar, sua mão secou e não podia recolher. Está 

na sua Bíblia. Continue lendo. 

 Vendo que o poder de DEUS era muito superior ao seu poder de rei, ele implora ao profeta 

que ore ao SENHOR que por sua vez teve misericórdia de Jeroboão e sua mão voltou ao normal. 

 Aquele profeta havia recebido uma ordem direta e clara de DEUS: ele não deveria parar em 

lugar nenhum para comer pão e beber água. Ele se desviou para outro caminho, cumpriu a ordem de 

DEUS e não aceitou nenhuma recompensa de Jeroboão e muito menos pão e água. Aquele profeta 

tinha feito tudo certo. Tudo certo até que um outro falso profeta, entra na vida deste servo de DEUS e 

lhe conta a mentira que é o nosso verso de hoje. 

 Qual seria a reação do profeta de DEUS? Não deveria ter desconfiado que aquele cidadão era 

um impostor? Um homem comum vestindo roupa de profeta? Para nossa surpresa aquele profeta de 

DEUS deu ouvidos a uma mentira e deixou de lado um claro e sonoro ASSIM DIZ O SENHOR. 

Resultado trágico: um leão o visitou inesperadamente no seu caminho de volta e ele morreu. Com 

DEUS não se brinca e você adolescente do SENHOR sabe muito bem as consequências de não cumprir 

as ordens claras de DEUS. 

 Que presente você leva para sua vida espiritual depois de ler a Palavra de DEUS hoje? A 

mentira é um pecado que destrói a vida das pessoas e pode destruir a sua também. Este pecado pode 

fazer parte da vida de quem quer que seja, menos da sua. Quando a tentação da mentira vier bater na 

porta do seu coração, expulse-a em nome de JESUS. 
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Dezenove de Janeiro 

Técnicas de Engano 

 Porém o SENHOR disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão veio 

consultar-te sobre seu filho, que está doente. Assim e assim lhe 

falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. I Reis 14:5 

 A santa e inspirada Palavra de DEUS foi escrita para nos ensinar e nos alertar sobre as 

diversas artimanhas do pecado e desta forma podemos aprender com segurança suas palavras e 

seus ensinamentos. 

 O filho do rei Jeroboão ficou doente e ele pediu a sua esposa para se disfarçar, levar 

presentes e ir consultar o profeta Aías, que por sinal era o mesmo profeta que havia predito que 

ele seria o rei de Israel. Conforme nosso verso quatro desse mesmo capítulo, o profeta Aías era 

cego por conta de sua idade avançada e, Jeroboão sabendo de antemão que ele não via, enviou sua 

esposa disfarçada na tentativa que o profeta curasse seu filho. 

 Uma coisa que Jeroboão esqueceu é que DEUS não se deixa enganar pelas melhores 

técnicas de engano que qualquer ser humano resolva inventar. Antes mesmo da esposa de Jeroboão 

chegar, o SENHOR disse a Aías que ela viria disfarçada e disse o que ele realmente precisava dizer 

e as notícias não eram nada animadoras para o filho do rei. 

 O pecado e seu criador, nosso arqui-inimigo, tem inúmeras artimanhas e técnicas para 

tentar ludibriar a todos que se posicionam do lado do Senhor e que tentam viver nos seus caminhos. 

A profecia na boca do profeta Aías disse que o filho de Jeroboão iria morrer. Veja, prezado 

adolescente, a tragédia que se abateu na vida dessa família a despeito da tentativa furada desta 

esposa tentar enganar o profeta de DEUS 

 A cada dia que passamos nesta terra aguardando como nunca a segunda vinda de JESUS, 

iremos nos deparar cada vez mais e mais com técnicas de engano, com mentiras, com seduções de 

toda a sorte. Enganos simples e outros não tão simples assim se multiplicam a cada dia e as vezes a 

verdade se mistura com o erro e desta forma ainda é mais difícil você se posicionar do lado correto. 

 Enquanto ainda estivermos por aqui nos cabe o privilégio de viver a cada dia mais perto de 

DEUS, através do convívio diário com ELE e Sua Palavra. Estas duas fontes nos dão a sabedoria 

que precisamos para discernir o certo do errado. É muito comum acontecerem escolhas erradas 

na adolescência, mas se você estiver do lado de DEUS, você com certeza irá aprender a não se 

deixar levar pelos enganos de Satanás, mesmo porque a mentira não se mistura com a verdade. 

 De nada adiantou a tentativa frustrada de Jeroboão e sua esposa, pois seu filho acabou 

morrendo e o reino de Israel deixou de pertencer a Jeroboão. Que você e eu possamos continuar 

andando nos caminhos do SENHOR e não na estrada do pecado. 
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Vinte de Janeiro 

A Tribo de Judá também se corrompe 

 Fez Judá o que era mau perante o SENHOR e com os pecados 

que cometeu, o provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais. I Reis 

14:22 

 Roboão que era o filho de Salomão reinou na única tribo que sobrara para ele na divisão 

da nação israelita. Esta era a tribo escolhida por DEUS para cumprir Sua palavra a Davi que nunca 

faltaria sucessor que fosse sua descendência. 

 Além do relato nada animador conforme nosso verso de hoje, o verso vinte e três descreve 

claramente quão longe foi essa tribo especial: “Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, 

postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes”. Quando 

você pensa que acabou a lama do pecado em que eles se afundaram, veja a novidade que vem no 

verso 24: Havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis 

das nações que o SENHOR expulsou de diante dos filhos de Israel. 

 Já estava bem ruim e para piorar ainda mais a situação caótica do povo de Israel, a Palavra 

de DEUS nos diz que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa 

do SENHOR e também os tesouros da casa real. 

 Como você já sabe, a Palavra de DEUS não foi escrita em vão e você precisa levar hoje um 

aprendizado para sua vida adolescente. Vamos a alguns alerta que esse livro inspirado quer deixar 

hoje para sua vida. 

 O primeiro é: não é pelo fato de que você aceitou JESUS como seu Salvador e SENHOR 

que as tentações vão parar de chegar em você. Muito pelo contrário. Os escolhidos do SENHOR 

caíram e caíram feio. Os prostitutos e prostituas cultuais trouxeram para o ambiente puro da casa 

de DEUS todos os seus costumes idólatras e levaram toda uma tribo a bancarrota espiritual. 

 Será que você não está fazendo o mesmo hoje? Quando você vai a sua igreja, você vende 

uma imagem de um verdadeiro adolescente do SENHOR, mas mal você sai do ambiente sagrado, 

seu celular, sua internet, suas conversas em pleno sábado sagrado SENHOR mostram de que lado 

realmente você está. Quantas igrejas trouxeram o mundo para dentro de si na tentativa de ganharem 

mais adeptos ao cristianismo, mais almas no redil do SENHOR, mas ao invés de se converterem 

depois de conhecerem a JESUS, o que vemos é que seus hábitos, vestimentas e costumes antigos 

estão fazendo mais sucesso entre os irmãos convertidos do que ao contrário. 

 O lixo que muitos adolescentes de DEUS curtem na internet, as músicas cristãs totalmente 

adulteradas para conseguir ganhar mercado, a mídia do demônio com filmes produzidos nos 

estúdios do inimigo de nossas almas tem trazido as nossas igrejas o mesmo pecado que os 

prostitutos e prostituas cultuais do passado. Isso é adoração falsa e ponto. 
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Vinte e Um de Janeiro 

Coração Totalmente do Senhor 

 Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de 

Asa, foi todos os dias totalmente do SENHOR. I Reis 15:14 

 Os adolescentes de DEUS devem aproveitar ao máximo seus pródigos anos da 

adolescência para aprender, ler, estudar, tomar mais tempo com a Palavra de DEUS, quando ainda 

o fator tempo não os oprime tanto. Uma grande maioria de adolescentes apenas estuda pela manhã 

e tem toda a tarde e parte da noite para atender trabalhos de colégio e alguns raros ainda fazem 

alguma atividade em casa. Com este tempo livre, caso você queira, pode ampliar o seu tempo com 

DEUS e diminuir seu tempo com o mundo. Este tempo único você pode canalizar para sua 

devoção pessoal que irá te deixar mais forte espiritualmente falando e você só tem a ganhar com 

isso. 

A Palavra de DEUS não esconde o pecado dos pecadores e nem a santidade dos santos. 

Deus inspirou homens e mulheres, falhos, pecadores para contarem e compartilharem histórias 

reais que servissem de inspiração para sua vida adolescente em pleno século vinte e um. Chegamos 

ao capítulo quinze de I Reis e até que enfim encontrei um rei que fez o que era reto e conforme o 

verso de hoje, seu coração foi totalmente do SENHOR todos os dias. Você ainda é bem novo, mas 

confesso que nunca encontrei alguém com esse perfil tão especial e muito provavelmente você 

também não conhece ninguém com esse caráter. 

Que atitudes Asa tomou para receber esse elogio do escritor do livro de Reis? No verso 

onze vemos que Asa fez o que era reto perante o SENHOR como tinha feito Davi seu pai. No 

verso doze lemos que tirou da terra os falsos adoradores ou prostitutos cultuais como a Bíblia os 

chama, removeu todos, isso mesmo, todos os ídolos que seus pais fizeram e acreditem, ele tirou a 

mãe Mica do cargo de rainha mãe, pois ela era uma idólatra e queimou o poste ídolo que sua mãe 

havia construído. Um rei de atitude contra a idolatria. 

São nossas atitudes diárias que mostram se nosso coração pertence ao SENHOR ou ao 

inimigo. O que você adolescente de DEUS faz desde que acorda até a hora em que fecha o olho 

para dormir mostra para o mundo e principalmente para você de que lado do grande conflito entre 

o bem e o mal você está. 

Fui participar de um congresso de adolescentes em Rio Branco no Acre em dezembro de 

2014 e fiquei impressionado com a quantidade de adolescentes de DEUS que fica horas, eu disse 

horas a fio jogando vídeo game e são estes mesmos adolescentes de DEUS que não conseguem 

ficar cinco minutos com DEUS e Sua Palavra. Se a Palavra de DEUS fosse escrita hoje e você 

entrasse nela como um adolescente cristãos dos últimos tempos, você teria seu coração totalmente 

do SENHOR JESUS? Seu coração seria reto como foi o do rei ASA? Que as histórias reais da 

Bíblia te ajudem a fazer da sua vida uma linda história. 
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Vinte e Dois de Janeiro 

O Pior dos Piores 

 Fez Acabe, filho de Onri, o que era mau perante o SENHOR, 

mais do que todos os que foram antes dele. I Reis 16:30 

 Se existe um rei famoso na história bíblica do povo de Israel, famoso por seus 

pecados, por ser o contemporâneo do profeta Elias e por ter se casado com uma mulher nada 

agradável chamada Jesabel, esse é Acabe. 

 Que pecados e atrocidades esse rei cometeu para que o relato divino conforme 

nosso verso de hoje o considere o pior dos piores? Os versos 29 a 33, vão te mostrar o porquê esse 

rei ter sido quem ele foi e você adolescente pode aprender com os erros deles, pois é exatamente 

para isso que existem os erros dos outros e não para copiarmos seus deslizes. 

 Seu primeiro erro foi andar nos caminhos do pecado do rei Jeroboão. Aqui vai 

um recado direto para sua vida espiritual: mau exemplo existe para ser repelido e não imitado. Não 

é porque seu pai ou sua mãe te dá um péssimo exemplo que você vai imitá-los. Acabe imitou os 

erros de Jeroboão. Muitos adolescentes que nunca andaram nos caminhos do SENHOR hoje estão 

em presídios, em centros de detenção de menores, em casa de recuperação de drogados e quando 

você pergunta para eles o que os levou a esse caminho mau, a resposta geralmente é que eles se 

inspiram em exemplos errados. Em muitos casos, são os próprios pais que encaminham seus filhos 

no caminho da criminalidade, para poder usufruir de lucros financeiros dos negócios ilegais e 

imorais de seus filhos. 

 Acabe casou com Jesabel, que era filha de Etbal, que era rei dos sidônio e, 

portanto, Acabe já casou com a filha de um rei, mas não um rei do povo de DEUS, ele foi buscar 

esposa fora do acampamento de Israel e se existe algo que aborrece o coração de DEUS é ver seus 

filhos se casando com seus outros filhos que ainda não O conhecem. Acabe casou com uma mulher 

idólatra. Para ela DEUS não existia e seus ídolos de pau e pedra eram mais importantes. 

 Quando os adolescentes de DEUS abandonam os caminhos do SENHOR e 

mergulham em religiões onde o dinheiro é reverenciado, onde Satanás é exaltado e adorado, ele 

comete o mesmo pecado de Acabe. Além de servir a Baal, ele foi mais longe fez um altar ao falso 

deus e desta forma ele induziu toda uma nação a substituir o DEUS criador e mantenedor por um 

falso deus da chuva. 

 Cabe a você adolescente, aprender com os ensinamentos preciosos da Palavra de 

DEUS. Mesmo o mais vil pecado foi anotado nas páginas sagradas da Bíblia para te abrir a mente 

e te conduzir cada vez mais perto para os caminhos do SENHOR. Esse título de pior dos piores 

cabe bem em Acabe, mas não a você que tem uma vida de fidelidade ao SEU Criador. Bom dia 

para você. Que Deus lhe dirija hoje e sempre. 
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Vinte e Três de Janeiro 

DEUS e seu profeta Elias 

 Veio-lhe a Palavra do SENHOR dizendo: Retira-te daqui, vai 

para o lado oriental e esconde-te, junto a corrente de Querite, 

fronteira ao Jordão. I Reis 17:2 e 3. 

 Os próximos três capítulos de I Reis iremos aprender como DEUS e seu servo o profeta 

Elias conseguiram grandes vitórias juntos. É recompensador saber que pecadores como Elias em 

parceria com DEUS se transformam em grandes vencedores. 

 O capítulo 17 começa com a profecia de Elias informando ao rei Acabe que faltaria água. 

Depois de dar este claro e direto recado ao rei Acabe, coube ao próprio DEUS se encarregar de 

definir onde Elias iria ficar, quem o iria alimentar e o que ele iria comer. Aqui temos um 

aprendizado muito importante para vocês que ainda curtem cada dia de sua adolescência: quando 

DEUS te chamar para alguma missão, vá com a certeza absoluta de que ELE irá cuidar de você e 

isso pode acontecer de uma forma tradicional ou de uma forma inusitada e diferente. DEUS é 

realmente inusitado e diferente e resolve colocar corvos para trazerem pão e carne de manhã e de 

tarde. Enquanto houve água, Elias bebia da torrente. 

 Todo mês há aproximadamente quinze anos, o SENHOR tem me chamado para sair e 

pregar para adolescentes e professores por todo o Brasil. As pessoas de DEUS que me chamam se 

encarregam de cuidar dos detalhes da viagem, do meu deslocamento de ônibus ou de táxi até o 

aeroporto, do avião que me deixará no destino, do almoço ou jantar em trânsito até o local do 

evento, a hospedagem e a alimentação durante todo o período em que fui chamado. Com tantos 

cuidados e detalhes cabe a mim aceitar a missão e ir fazer o que DEUS me pediu para fazer. O 

mesmo DEUS que cuidou de Elias tem cuidado de mim e com certeza quando chegar sua vez de 

fazer a obra do SENHOR em algum lugar deste país ou do mundo, vá com a certeza de que ELE 

estará cuidando de você. 

 Depois que a água da torrente secou, DEUS mais uma vez decide o destino de Elias e o 

manda a cidade de Sarepta, pois ELE em Sua misericórdia iria usar os préstimos de uma viúva para 

mais uma vez abençoar Elias e Elias também iria abençoá-la através do poder de DEUS na sua 

vida. DEUS iria surpreender a vida da viúva com bênçãos inimagináveis. 

 Você adolescente do SENHOR JESUS, sabe bem essa história e a viúva abriu mão de sua 

última refeição para alimentar o servo de DEUS e DEUS a recompensou muitíssimo com muita 

farinha e muito azeite que lhe serviu de alimento até acabar a seca. Que fé teve a viúva de Sarepta 

e que DEUS generoso e abundante Ele foi com essa sua serva. 

 Um incidente tirou seu filho da terra dos mortais e Elias mais uma vez se utiliza do poder 

de DEUS para ressuscitar o filho desta mulher e assim ela confirma sua crença no único e soberano 

DEUS, o DEUS de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o SENHOR que dia a dia provisiona o 

necessário para a vida dos seus servos. Feliz dia para você. 
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Vinte e Quatro de Janeiro 

Fiel desde a Mocidade 

 Eu, contudo, teu servo, temo ao SENHOR desde a minha 

mocidade. I Reis 18:12. 

 No tempo dos reis existia uma profissão extremamente perigosa e só se habilitava a exercer 

tal encargo quem gostasse de viver perigosamente e tinha que ser uma pessoa de extrema confiança. 

Se você não possuísse essas duas virtudes, não adiantava se habilitar ao tal emprego. 

 O mordomo tinha a missão de servir ao rei e provar sua comida e sua bebida antes que ele 

a tocasse, pois muitos reis morreram por envenenamento. Muitos reis também morriam por 

traição, pois pelo poder, famílias inteiras se matavam e mesmo na história do povo de Israel você 

já leu na Bíblia que mãe, pais, avós e filhos se matavam para poder sentar no trono. 

 O rei Acabe tinha um mordomo cujo nome era Obadias e logo no verso três aparece o 

diferencial na vida dele: Acabe chamou a Obadias, o mordomo (Obadias temia muito ao 

SENHOR). Além de temer ao SENHOR, ele tinha uma outra virtude invejável para qualquer 

cristão: ele era corajoso. Você adolescente de DEUS pode confirmar essa informação no verso 

quatro deste mesmo capítulo: Porque quando Jesabel exterminou os profetas do SENHOR, 

Obadias tomou cem profetas e de cinquenta em cinquenta, os escondeu numa cova e os sustentou 

com pão e água. 

 Veja que coragem tinha esse mordomo. Mesmo sendo pago por Acabe e Jesabel, ele se 

recusou a obedecer uma ordem de seus reis e ainda ousou esconde-los e alimentá-los com pão e 

água. Obadias era o homem certo no lugar certo. Muito provavelmente você adolescente não 

consegue entender porque você é o único cristão de sua sala de aula;  DEUS te deu essa chance 

para que você O honre e O glorifique no meio de pessoas ímpias. Essa é a oportunidade que DEUS 

está te dando de testemunhar e você não pode decepcionar o seu Criador e Mantenedor. 

 Da mesma forma que Obadias, você adolescente poderá ter um patrão que serve ao 

inimigo e DEUS mais uma vez espera que você ainda na adolescência O coloque em primeiro 

lugar na sua vida. Entre um claro “Assim diz o SENHOR” e uma ordem duvidosa de seu chefe ou 

patrão, fique sempre do lado do SENHOR. Se por acaso você vier a perder seu emprego, seu 

estágio, sua bolsa de estudos na faculdade, lembre-se que você não será o primeiro, que outros 

milhares de cristãos passaram por esta prova e dependendo da sua escolha você será julgado por 

ter honrado ou negado seu SENHOR. 

 Prezado adolescente, confie plena e totalmente no SENHOR, pois ELE é especialista em 

honrar aqueles que o honram. Qualquer adolescente que conhece a DEUS de verdade sabe muito 

bem do que estou falando. Hoje foi o dia de um mordomo de te ensinar a andar diariamente nos 

caminhos do SENHOR. Louvado seja o SENHOR, pela sua Palavra e pelos ensinamentos 

poderosos para sua vida adolescente.  
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Vinte e Cinco de Janeiro 

Corações Divididos 

 Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando 

coxeareis entre dois pensamentos? Se o SENHOR é DEUS, segui-

o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. I Reis 18:21 

 Elias estava com o mordomo Obadias, pois ele queria falar com Acabe e com certeza a 

forma mais rápida e fácil de falar com alguém muito poderoso é falar primeiro com as pessoas de 

confiança dele. Elias se encontrou com o rei Acabe e as poucas palavras que trocaram mostraram 

a firmeza de Elias em dizer a verdade sobre a real condição de Acabe e sua família. Veja na Palavra 

de DEUS o encontro dos dois: “Vendo-o, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Respondeu-lhe 

Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos 

do SENHOR e seguiste os Baalins”. 

 Prezado adolescente do SENHOR, não é desta mesma forma que os inimigos de DEUS 

às vezes te tratam? Da mesma forma como Acabe tratou Elias? Elias não tinha feito nada a não ser 

dizer a Acabe que DEUS iria fazer cessar a chuva por três anos e qual foi a reação de Acabe? O 

chamou de perturbador de Israel. Quantos cristãos nunca tiveram culpa de nada do que foram 

acusados e mesmo assim totalmente inocentes entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Milhões de 

cristãos morreram nas perseguições abusivas na idade média e seu sangue foi testemunha de que 

eles não haviam feito nada de errado. 

 Elias não deixou barato aquela acusação e tratou de se defender, falando a verdade. Se 

Israel estava com o coração dividido, a culpa era da família de Acabe, pois eles tinham se afastado 

dos caminhos do SENHOR e adorado Baal, o deus da chuva. 

 Durante três longos anos a profecia de que não haveria chuva se cumprira religiosamente 

e o falso deus da chuva não conseguiu reverter em nenhum momento a profecia. DEUS falou que 

não iria chover e não era um Baal que iria reverter a palavra de DEUS. Elias agora lança o desafio 

para Acabe: convoque todo o povo de Israel e quatrocentos e cinquenta profetas de Baal e os 

quatrocentos profetas do poste ídolo, que comiam na mesa de Jesabel. 

 Quando todos chegam ao famoso monte Carmelo, o monte da escolha, Elias faz uma única 

pergunta a toda uma nação que estava com o coração dividido: Se o SENHOR é DEUS, segui-o. 

Se é Baal, segui-o. Sabe qual foi a resposta do povo de DEUS a nação eleita, o povo de propriedade 

exclusiva de DEUS? NENHUMA resposta saiu dos lábios de corações divididos. O povo não se 

pronunciou, não se manifestou, não se posicionou e ficaram na dúvida mais uma vez. 

 Prezado adolescente do SENHOR JESUS, a grande pergunta que te deixo hoje é; seu 

coração é inteiramente de CRISTO JESUS ou você também tem seu coração dividido?  Tem mais 

Elias na meditação de amanhã. Feliz dia para você. Que DEUS esteja contigo. 
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Vinte e Seis de Janeiro 

O SENHOR É DEUS !! 

 Então invocai o nome do vosso deus e eu invocarei o nome do 

SENHOR e há de ser que o deus que responder por fogo esse é que é 

DEUS. E todo o povo respondeu e disse: Boa é esta palavra. I Reis 18:24 

 Agradeço diariamente ao meu DEUS pelo privilégio único de ter a Palavra de DEUS à 

minha disposição. Prezado adolescente, pense apenas por um momento que milhões de 

adolescentes não cristãos não tem acesso a Palavra de DEUS. Eles nunca ouviram falar de JESUS 

CRISTO, não ouviram falar do plano da redenção, não sabem nada sobre a sua ressurreição e não 

tem a menor ideia de que JESUS voltará nas nuvens dos céus com milhões e milhões de anjos para 

vir resgatar seus filhos fieis e conduzi-los a Nova Jerusalém. Eles não conhecem o SENHOR. Como 

isso é lamentável. 

 Você que é do SENHOR JESUS tem a oportunidade diária de abrir a preciosa Palavra de 

DEUS, mas na maioria das vezes ela não sai da sua gaveta. Talvez você não a use mais. Talvez você 

continue indo à igreja e deixando sua Bíblia em casa. Seu interesse na maioria das vezes está tão 

distante das coisas de DEUS que Sua Palavra é para você uma ilustre desconhecida. Acabei de orar 

por você para que esta não seja sua realidade. 

 O desafio havia sido lançado. O ponto de encontro de dez tribos era o monte Carmelo. 

Milhares e milhares de israelitas totalmente indecisos sobre qual deus seguir. Milhares deles já 

haviam trocado DEUS por Baal. Oitocentos profetas do falso Baal e do poste ídolo chegam para 

enfrentar um único profeta de DEUS. Com DEUS você adolescente é maioria. Nunca tenha medo 

dos números do inimigo. Com DEUS você sempre ganha. 

 Abra sua Bíblia em I Reis 18:20-46 e veja como a inspiração divina retrata a batalha de 850 

falsos profetas contra 1 verdadeiro. Aprenda algo para sua vida espiritual: a verdade nunca foi aceita 

pela maioria, muito pelo contrário. Escolher ficar nos caminhos do SENHOR é optar por 

pertencer a minoria. 

 Elias pede que eles façam um mega altar e coloquem um carneiro. Desde bem cedo até o 

meio dia os profetas clamavam, choravam, se retalhavam com facas e lancetas conforme seu 

costume e até chegavam a derramar seu próprio sangue. Baal nunca respondeu, pois imagens, 

ídolos e deuses falsos não respondem a nada e a ninguém. O SENHOR sempre condenou a 

idolatria. Elias restaura o altar do SENHOR que estava em ruinas, toma doze pedras, uma para 

cada tribo, faz um buraco, joga muita água e faz a magistral oração do verso 37: Responde-me 

SENHOR, responde-me, para que este povo saiba que tu, o SENHOR é DEUS e que a ti fizeste 

retroceder o coração deles. DEUS honra seu profeta, manda fogo do céu, o holocausto é 

consumido e o povo com rosto em terra comemora: O SENHOR É DEUS. Adolescente do 

Senhor, este é o seu DEUS e o meu DEUS. Louvado seja o SENHOR por estarmos no lado certo.  
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Vinte e Sete de Janeiro 

Que Comida é essa? 

 Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida 

caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o 

monte de DEUS. I Reis 19:8 

 Depois da manifestação incrível do poder de DEUS quando o Todo Poderoso respondeu 

com fogo direto do céu e queimou o sacrifício de Elias, o próprio Elias deu ordem para que 

nenhum dos falsos profetas escapasse com vida e desta forma além do nome do SENHOR ter sido 

exaltado, nenhum dos falsos profetas sobrou para contar a história para os seus descendentes. 

 Conforme está na Bíblia, Jesabel não havia presenciado o massacre de seus falsos profetas 

e quando Acabe contou para ela o que havia acontecido, ela mandou uma mensagem direta para 

o celular de Elias: até amanhã a esta hora quem vai morrer, é você. A Palavra de DEUS diz que 

Elias ficou com medo e correu para salvar sua vida. Veja bem, querido adolescente como foi 

interessante este fato na vida de Elias. No dia anterior ele estava eufórico, pois DEUS mostrou que 

estava do seu lado e ele realizou grandes coisas em nome do SENHOR. No outro dia, uma rainha 

pagã o ameaça e Elias esqueceu de tudo o que DEUS tinha feito por ele e resolveu agir por conta 

própria. 

 Num dia Elias estava no topo do monte e no outro dia estava no precipício. Já notou que 

muitos adolescentes têm exatamente esse comportamento. Num dia estão bem, alegres, animados, 

felizes e do nada bate uma depressão, um desespero, uma falta de confiança em si e o que é pior, 

seguem o modelo de Elias e esquecem-se de que DEUS está à uma oração de distância. Com 

certeza, você já teve seu dia de Elias. Num dia sucesso com DEUS e no outro fracasso sem Ele. 

Somos todos seres humanos e pecadores e cair sempre irá fazer parte de sua trajetória nessa 

caminhada cristã, mas mais normal do que cair deve ser o seu desejo de ficar em pé. 

 DEUS vê seu profeta fugir e como DEUS não abandona seus filhos, ELE manda um anjo 

levar um pão cozido sobre brasas e um pote de água. Ele come e dorme. Em outro momento o 

anjo lhe procura de novo, lhe diz para comer e na Palavra de DEUS não diz qual foi esta outra 

comida, mas o poder de DEUS estava naquele alimento, pois eu nunca vi alguém caminhar 

quarenta dias e quarenta noites depois de umas só refeição e a Palavra de DEUS que não me deixa 

mentir, mostrou que foi exatamente isso que Elias fez. Não sei se você adolescente é curioso ou 

não, mas eu tenho uma vontade muito grande de saber que comida era essa. 

 Prezado adolescente, o SENHOR sempre cuidará dos seus filhos. DEUS não vai te 

abandonar. DEUS suprirá todas as suas necessidades. Eu disse necessidades e não vaidades. 

Mesmo em momento de fuga, ELE estará ao seu lado. DEUS tem poder para te fazer forte apenas 

com uma refeição. DEUS é especialista em cuidar de seus filhos e ELE não irá te abandonar. Ele 

cuidou de Elias e irá cuidar de você. Fique com essa certeza. 
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Vinte e Oito de Janeiro 

DEUS da PAZ 

 Depois do terremoto, um fogo, porém o SENHOR não estava 

no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. I Reis 19:12 

 Depois de chegar no monte Horebe, Elias entrou numa caverna onde passaria a noite. 

Segundo a Palavra de Deus em I Reis 19:9, o SENHOR foi ao seu encontro com as seguintes 

perguntas: Que fazes aqui, Elias? 

 Que senso de humor tem DEUS não é verdade? DEUS não sabia que Elias estava ali? 

DEUS sabia o que Elias tinha feito, sabia que havia fugido, ELE mesmo mandou um anjo para 

fazer um pão e depois aquele mega alimento e agora DEUS pergunta o que fazes aqui? Mas nosso 

DEUS queria ouvir as explicações de Elias. DEUS queria que Elias desabafasse, que desse suas 

explicações. DEUS queria conversar com o seu servo. 

 Que sujeito privilegiado foi Elias. Não é qualquer um que DEUS procura e fala 

diretamente. Elias foi um dos poucos privilegiados que ouviu a voz do SENHOR. DEUS vai ao 

encontro de Elias. Veja o carinho de DEUS com Elias. DEUS procura Elias. DEUS queria falar 

com ele. Qual teria sido a resposta de Elias ao seu DEUS? Pegue agora sua Bíblia e confira a 

resposta no verso 10. Na minha versão diz o seguinte: “Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso 

pelo Senhor dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e 

mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também”. 

 DEUS extremamente paciente o ouve. Já parou para analisar que quadro esse? O DEUS 

todo poderoso parado para ouvir um ser humano. Que DEUS maravilhoso é esse que para ouvir 

um pecador? Para mostrar para Elias quem estava cuidando dele, DEUS fez uma demonstração 

fantástica de Seu poder. Veja o que DEUS fez. Continuemos lendo Sua Palavra nos versos 

seguintes: “Disse DEUS: Vem para fora, põe-te neste monte perante a face do SENHOR, pois 

ELE vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante 

do SENHOR, porém o SENHOR não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o 

SENHOR não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo, mas o SENHOR não estava no 

fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto numa capa e saindo 

pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui Elias?” 

 Sabe adolescente, DEUS tem diversas formas de se manifestar. Ele simplesmente mandou 

um forte vento que abriu os montes e pedras se quebraram diante de Elias, depois DEUS manda 

um terremoto e faz aparecer fogo, mas quando DEUS quis que Elias o ouvisse, ELE falou através 

de uma voz calma e suave. 

  O recado de DEUS para você hoje é: nosso DEUS é um DEUS de paz. Você O ouvirá 

mais plenamente quanto menos agitado você e seu ambiente estiverem. Comece seus dias num 

ambiente calmo, dobre seus joelhos e deixe DEUS falar ao seu coração. 
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Vnte e Nove de Janeiro 

Sete Mil além de Elias 

 Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que 

não se dobraram a Baal e toda boca que não o beijou. I Reis 19:18 

 Estar de férias em pleno mês de janeiro, curtir momentos preciosos com a família, aproveitar 

o mar, contemplar a natureza exuberante, ver detalhes de pequenos animais, recarregar as baterias físicas 

e as espirituais é um motivo de gratidão pessoal. Gosto muito de tirar férias com minha família, ficar 

uma semana tomando banho de mar e agradeço de coração ao meu DEUS que tem me concedido ano 

após ano esse privilégio. 

 Não sei se você adolescente curte mar, praia ou piscina, mas se você tiver a oportunidade de 

tirar férias com sua família aproveite cada momento, pois esta é a sua história e ela é única. Ninguém 

mais terá uma história igual a sua. Curta cada minuto, cada segundo e no futuro você irá agradecer os 

momentos fantásticos que você pode passar. 

 Depois que DEUS mostrou seu poder para Elias através do vento, do terremoto e do fogo, 

ELE faz para Elias a mesma pergunta do início: Que fazes tu Elias? e para uma pergunta simples, uma 

resposta simples: “Eu tenho sido em extremo zeloso pelo SENHOR DEUS dos exércitos. Os filhos de 

Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares mataram os teus profetas a espada. Só eu fiquei 

e agora estão tentando matar-me também”. 

 DEUS ouviu a mesma resposta de novo, DEUS dá ordens a Elias. Pede para ele voltar pelo 

caminho de Damasco. Depois de andar quarenta dias e quarenta noites, depois de curtir momentos 

fantásticos na presença de DEUS, o momento é de cair na realidade e voltar para o deserto. Voltar para 

o deserto representa o retorno a rotina, o trabalho e as atividades. Você como adolescente de DEUS 

sempre terá que encarar os desertos de sua vida. As lutas, as rotinas, o colégio, o cursinho, o estágio, a 

futura ou atual faculdade e o trabalho fazem ou farão parte de sua vida e não tem como fugir disso. 

 DEUS pede para Elias ungir o novo rei da Síria e de Israel. Pede para ele ungir o seu sucessor, 

o profeta Eliseu e DEUS com apenas uma frase acaba com o sonho dourado de Elias que se achava o 

único, o exclusivo, o todo poderoso israelita fiel de todo o planeta Israel. DEUS podia contar com sete 

mil joelhos que não se dobraram a Baal. Sete mil joelhos são três mil e quinhentas pessoas. Era um 

número fantástico de fieis mesmo com ameaça de morte, você não acha? Elias se achava a bala que 

matou John Lennon. 

 Podemos aprender que DEUS sempre tem mais cristãos fieis do que nós pensamos. Quando 

a ilusão de que você é o melhor adolescente de sua classe da igreja, de que você é o único que faz sua 

devoção pessoal, de que DEUS só tem olhos para você, lembre-se de que DEUS sempre terá mais sete 

mil ou três mil e quinhentos que não se dobrarão a nenhum Baal. Hoje se a história se repetisse, você 

seria um dos sete mil do SENHOR? Acabei de orar para que você sempre faça parte do exército de 

DEUS. 
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Trinta de Janeiro 

Lutando contra o SENHOR 

 Enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe e lhe disse: Assim 

diz o SENHOR: Viste toda essa multidão? Hoje a entregarei nas tuas 

mãos, para que saibais que EU SOU O SENHOR. I Reis 20:13 

 O capítulo de I Reis 20 conta a história de duas batalhas do pretensioso Ben Hadade, rei da 

Síria contra Acabe o rei de Israel. Nas guerras dos tempos bíblicos, os reis que começavam as guerras, 

mandavam seus servos com mensagens intimatórias para ver a reação de seus inimigos. Dependendo 

da resposta ou mesmo da reação do momento, eles atacavam de imediato ou os próprios inimigos se 

sentindo impotentes se entregavam e se tornavam escravos, pagavam impostos e evitavam banho de 

sangue e morte. 

 O rei da Síria se junta com outros trinta e dois reis, isso mesmo que você leu, trinta e dois reis 

e se cada rei fosse o representante de um país, seriam trinta e dois países contra um país só. Imagine 

cavalos, cavaleiros, espadas, lanças, escudos, flechas, armas de trinta e dois povos, tudo arregimentado 

para destruir o povo de DEUS. 

 Ben Hadade manda seus servos pela primeira vez ao encontro de Acabe; ele logo de cara 

resolve se entregar e com ele toda a prata, o ouro, as mais fortes dentre as mulheres e os seus filhos. 

Mas o tal rei queria mais e além de aceitar a rendição de Acabe e o que ele ofereceu, ele queria pegar 

tudo o que fosse agradável aos seus olhos. Ele queria saquear os bens do povo de Israel. Achando que 

já era demais, Acabe reúne os anciãos e estes o orientam a dizer não a Ben Hadade e aos trinta e dois 

reis aliados e quando um rei dizia não ao pedido de outro rei era o mesmo que autorizar o começo da 

batalha. 

 Antes que Ben Hadade se mobilizasse para o ataque, DEUS o poderoso general que não perde 

nenhuma batalha envia seu servo, um profeta e traz para Acabe a mensagem que é o nosso verso de 

hoje e o resultado não podia ser outro: Saiu o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros e feriu os 

sírios com grande estrago. I Reis 20:21 

 Passado um ano de vergonhosa derrota, lá vem Ben Hadade de novo lutar contra o povo de 

Israel e para que você adolescente de DEUS tenha ideia de como eram poucos os israelitas perto dos 

sírios, a Palavra de DEUS no verso 27 última parte nos diz: Os filhos de Israel acamparam-se defronte 

deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios enchiam a terra. Ben Hadade tenta 

de novo e mais uma vez nosso DEUS manda seu profeta e a mensagem de mais uma vitória vai junto 

com ele. 

 Ben Hadade não estava lutando contra um povo, uma nação, doze tribos, milhares de cavalos 

e cavaleiros. Ben Hadade estava lutando contra o SENHOR, contra DEUS e ele não entendeu que de 

DEUS ninguém ganha porque nosso DEUS sempre vence. Ele é vencedor e sempre será. Prezado 

adolescente de DEUS fique com esta mensagem para sempre na sua vida: de DEUS ninguém ganha. 

DEUS sempre vence. Você só precisa estar nos caminhos do SENHOR. Simples assim. Creia nisso. 
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Trinta e Um de Janeiro 

Os Estragos do Poder 

 Ponde defronte dele dos homens, filhos de Belial, que 

testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra DEUS e contra o 

rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. I Reis 21:10 

 Bom dia adolescente de DEUS! Que privilégio começar mais um dia em sua vida, louvando, 

exaltando e glorificando o nome do SENHOR. Nada melhor para sua vida adolescente do que tirar a 

primeira hora de sua manhã para colocar DEUS como o primeiro e o melhor na sua vida. 

 O rei Acabe tinha um vizinho cujo nome era Nabote e este cidadão tinha uma plantação de 

uva. Acabe foi até ele e perguntou se ele trocaria por uma melhor ou se ele a venderia. A resposta de 

Nabote ao rei Acabe foi curta e direta, pois como aquele pedação de terra havia sido herdado de seus 

pais ele não tinha o menor interesse em vender, muito pelo contrário, talvez ele tivesse pensado em 

deixar de herança para seus filhos. 

 Se existe uma raça que não sabe e não gosta de ouvir um não são os poderosos e reis. Existe 

um ditado popular que você adolescente deve conhecer, se é que já não conhece: Se queres conhecer 

um homem, dá-lhe o poder.  

 Acabe recebeu um não de Nabote e a Palavra de DEUS nos diz no verso quatro do capítulo 

21 que ele deitou-se em sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Em resumo: Acabe empacou como 

uma mula. Só para variar, ele foi mais uma vez comentar com sua esposa Jezabel e ela lhe deu uma 

solução bem rápida e fácil para resolver o problema. Esta solução seria contratar dois homens para 

mentir dizendo que Nabote havia blasfemado contra o SENHOR e contra o rei. Ela mandou cartas aos 

anciãos e aos nobres, em nome de Acabe avisando que Nabote deveria estar presente junto ao povo. 

No dia certo Nabote compareceu, os dois mentiram conforme o combinado, Nabote foi apedrejado, 

morreu e Jezabel diz para Acabe ir tomar posse da vinha de Nabote. Simples não é verdade? Como reis 

não gostam de ouvir um não, sua esposa achou um jeito fácil e rápido de sujar suas mãos de sangue 

inocente e ainda tomar posse de uma propriedade que não era sua. 

 Milhões e milhões de pessoas pobres são diariamente massacrados por governantes 

inescrupulosos de todas as nações. Eles com o poder concedido por uma eleição e uma caneta na mão 

cometem as piores atrocidades e milhões de cidadãos veem seus pesados impostos serem desviados 

para atender o luxo e a ostentação dos poderosos.  

 Como seria a reação de DEUS a mais um ataque covarde da malévola Jezabel? Será que o 

nosso DEUS iria ficar paralisado vendo tamanha injustiça? Será que DEUS iria deixar barato esse 

acontecimento que levou um filho seu a morrer? Quando Acabe vai tomar posse da vinha, DEUS, envia 

o profeta Elias que por sua vez profetiza a morte de Acabe e sua Jezabel. Que todos os poderosos 

saibam que com DEUS não se brinca. 
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