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Sejam Bem Vindos! 

  

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

  

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

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

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

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

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

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

nossa salvação? 

  

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

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

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

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

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

louvado pelas suas vidas tão adolescentes. 

  

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

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

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

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

  

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

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

para 2016. 

 
Se esta meditação te agradar e quiser compartilhar comigo, ficaria muito feliz 

em receber sua opinião: vá até www.robinsonamorim.com.br e me passe um e-mail ou me 

ache no Facebook. 

Boa leitura.  

/adolebrasil www.robinsonamotim.com.br R 
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Belém (em árabe: يت حم ب  ,transl.: Bayt Laḥm ;ل
lit. "Casa do Pão"; em hebraico: לחם בית; transl.: Beit 
Lehem, lit. "Casa do Pão"; em grego clássico: Βηϑλεέμ; 
transl.: Bethlehém; em latim: Bethlehem) é uma cidade 
palestina localizada na parte central da Cisjordânia, 
com uma população de cerca de 30 000 pessoas. É a 
capital da província de Belém, no Estado da Palestina, 
e um centro de cultura e turismo no país.[2] [3] 
Localiza-se a cerca de 10 quilômetros ao sul de 
Jerusalém, a uma altitude de 765 metros acima do nível 
do mar. Belém fica próxima às cidades de Beit Jala e 
Beit Sahour, assim como dos campos de refugiados de 
Aida e Azza. 

Belém é, para a maior parte dos cristãos, o local 
onde nasceu Jesus de Nazaré. A cidade é habitada por 
uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, 
embora seu tamanho tenha se reduzido nos últimos 
anos, devido à emigração. 
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É com muita alegria que começo minha terceira meditação voltada para adolescentes.  

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

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

certeza O amariam.  

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

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

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

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

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

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

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

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

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

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

salvação? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meditação para 2016. 

Robinson H. Amorim 
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Nos Caminhos do Senhor 

Julho de 2016 

Bendita Belém 

 E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre 

as principais de Judá, porque de ti sairá o GUIA que há de apascentar 

o meu povo, Israel. Mateus 2:6 

 Se existe um lugar que não poderia deixar de ser mencionado nestas meditações sobre os caminhos do 

SENHOR com certeza é a cidade onde nosso Salvador e SENHOR nasceu. Na sua eterna sabedoria, DEUS 

dirige o nascimento de JESUS para a desconhecida e humilde Belém, uma das menores cidades da tribo de 

Judá. JESUS poderia tranquilamente ter nascido na badalada Jerusalém, mas DEUS tinha outros planos e 

preferiu uma cidade do interior ao invés da capital da nação judaica. 

 

 Com certeza você adolescente de DEUS se lembra muito bem da história do nascimento humilde de 

nosso rei e SENHOR. O imperador Cesar Augusto publicou um decreto convocando toda a nação para um 

recenseamento. Tenho quase certeza que essa palavra não faz parte do seu vocabulário, mas o censo nada mais 

é que a tarefa que os recenseadores têm para contar toda a população de um país. Em nosso país, a cada dez 

anos, é feito um censo nacional e os funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vão de casa 

em casa fazendo uma pesquisa sobre a qualidade de vida, o nº de eletrodomésticos, carros, motos e outros bens 

de valor que os brasileiros tem em casa.  Eles também fazem uma enquete sobre a data de nascimento de cada 

membro da família, grau de estudo e se estão ou não inseridos no mercado de trabalho.  É com base nestas 

informações que o governo consegue fazer um verdadeiro raio x de toda a situação de seus moradores. Os 

recenseadores têm a missão de pesquisar e mostrar a verdadeira cara da nação. 

 A Palavra de DEUS conta-nos que José e Maria, os pais humanos de JESUS, se dirigiram a pequena 

Belém e lá, devido ao recenseamento, eles não encontraram um lugar para se hospedar. A Palavra de DEUS 

nos diz que o DEUS FILHO nasceu numa manjedoura. Veja o que nos diz a Palavra de DEUS: “E ela deu a 

luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na 

hospedaria”.  

 

 Nosso DEUS é sábio e em Sua sabedoria ELE permitiu que seu FILHO nascesse como uma pessoa 

pobre para no futuro, em Seu ministério entre os mortais, ELE pudesse pregar para os pobres, se identificar 

com eles, porque ELE também nasceu pobre e viveu de forma simples todos os trinta e três anos de vida nesta 

terra. Imagine se JESUS nascesse em Jerusalém, no melhor hospital da cidade, com quarto confortável e de luxo, 

com os melhores médicos da nação, que moral ELE teria para pregar as boas novas da salvação para os pobres 

se ELE nunca tivesse sido pobre? 

 JESUS veio ao mundo numa cidade simples, nasceu no lugar onde os animais nasciam e foi assim que 

Belém se tornou o berço do Salvador da humanidade. Você lembra que os reis do Oriente vieram para conhecê-

lo e os pastores de Belém também foram convidados a conhecer o novo rei da humanidade. JESUS sequer 

passou a infância na pequena cidade Belém, pois o tal rei Herodes quando viu que os reis magos não retornaram 

com a informação do nascimento do menino JESUS mandou matar todos os meninos abaixo de dois anos. 

Milhares de mães em toda a nação de Israel choraram pela morte de seu bebe, porém JESUS foi com seus pais 

para o Egito e ficou a salvo. 

 Aprendemos com DEUS a importância da humildade. DEUS escolheu pais pobres, seu FILHO nasceu 

numa cidade humilde e desconhecida, numa manjedoura simples e não num berço suntuoso. Sempre que 

pensamos em JESUS menino, nos vem a memória da bendita cidade de Belém que apesar de pequena e obscura, 

hospedou por algum tempo o Rei do Universo. Bendita cidade, bendita manjedoura, benditos pais, benditos 

magos e pastores e bendito Salvador. 

   

 

Robinson H. Amorim Robinson H. Amorim 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 8 

 

 

 

Sumário 
Primeiro de Julho ........................................................................................................................ 10 

O Voto de Jó ................................................................................................................................ 10 

Dois de Julho ............................................................................................................................... 11 

Sabedoria é Dom de DEUS .......................................................................................................... 11 

Três de Julho ............................................................................................................................... 12 

Construindo seu passado ............................................................................................................ 12 

Quatro de Julho ........................................................................................................................... 13 

A Triste Realidade do Presente ................................................................................................... 13 

Cinco de Julho ............................................................................................................................. 14 

Aliança com os Olhos .................................................................................................................. 14 

Seis de Julho ................................................................................................................................ 15 

As Boas Obras de Jó .................................................................................................................... 15 

Sete de Julho ............................................................................................................................... 16 

Quem é este Eliú? ....................................................................................................................... 16 

Oito de Julho ............................................................................................................................... 18 

Eliú repreende a Jó ...................................................................................................................... 18 

Nove de Julho .............................................................................................................................. 19 

Dando a DEUS seu devido lugar .................................................................................................. 19 

Dez de Julho ................................................................................................................................ 20 

Gritos Vazios ................................................................................................................................ 20 

Onze de Julho .............................................................................................................................. 21 

Caminhando com DEUS ............................................................................................................... 21 

Doze de Julho .............................................................................................................................. 22 

Quão Grande é o meu DEUS ....................................................................................................... 22 

Treze de Julho ............................................................................................................................. 23 

As Maravilhas de DEUS ............................................................................................................... 23 

Quatorze de Julho ....................................................................................................................... 24 

DEUS mostra quem ELE é ............................................................................................................ 24 

Quinze de Julho ........................................................................................................................... 26 

Curiosidades da Natureza ........................................................................................................... 26 

Dezesseis de Julho ....................................................................................................................... 27 

É melhor ouvir do que falar ......................................................................................................... 27 

Robinson H. Amorim 

Meditadole 

Robinson H. Amorim Robinson H. Amorim 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 9 

 

Dezessete de Julho ...................................................................................................................... 28 

Dezoito de Julho .......................................................................................................................... 29 

DEUS e o crocodilo ...................................................................................................................... 29 

Dezenove de Julho ...................................................................................................................... 30 

Intimidade com DEUS .................................................................................................................. 30 

Vinte de Julho .............................................................................................................................. 31 

Quando DEUS chama atenção .................................................................................................... 31 

Vinte e Um de Julho .................................................................................................................... 32 

Porção Dobrada ........................................................................................................................... 32 

Vinte e Dois de Julho ................................................................................................................... 34 

Modelo de Rei ............................................................................................................................. 34 

Vinte e Três de Julho ................................................................................................................... 35 

Pelicano, Coruja e Passarinho ..................................................................................................... 35 

Vinte e Quatro de Julho .............................................................................................................. 36 

Adolescentes Precisam de Misericórdia?.................................................................................... 36 

Vinte e Cinco de Julho ................................................................................................................. 37 

Louvor ao DEUS Criador .............................................................................................................. 37 

Vinte e Seis de Julho .................................................................................................................... 38 

O SENHOR e seu povo de Israel .................................................................................................. 38 

Vinte e Sete de Julho ................................................................................................................... 39 

A Graça de DEUS ......................................................................................................................... 39 

Vinte e Oito de Julho ................................................................................................................... 40 

Tribulações .................................................................................................................................. 40 

Vinte e Nove de Julho.................................................................................................................. 41 

Em DEUS faremos proezas .......................................................................................................... 41 

Trinta de Julho ............................................................................................................................. 43 

O Lado Humano do Rei Davi ........................................................................................................ 43 

31 de Julho .................................................................................................................................. 44 

O Sacerdócio do Messias ............................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 10 

 

Primeiro de Julho 

O Voto de Jó  

Enquanto em mim estender a minha vida e o sopro de DEUS nos meus 

narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça nem a minha língua 

pronunciará engano. Jó 27:3 e 4. 

 Depois de Jó proclamar em diversos versos a soberania do DEUS do universo e antes que 

descrevesse a sorte dos ímpios, ele nos brinda com o nosso verso de hoje. Este verso na verdade 

parece um voto e quando adolescentes, jovens, adultos e idosos cristãos fazem um voto ao 

SENHOR isso é algo muito sério. Já houve um tempo que as pessoas davam valor às suas palavras. 

Existiu um tempo em que as palavras eram mais importantes que assinaturas em documentos e em 

contratos. 

 Se existe algo de ruim na vida de muitos pais e que por sua vez deixa seus filhos 

adolescentes muito confusos é não ter palavra. Muitas promessas, muitos votos feitos, inclusive por 

pais ditos cristãos, sequer são cumpridos. Muitos são feitos apenas para remediar uma situação, 

mas na verdade, não existia sequer a disposição dos pais em cumprir o que se prometeu. 

 Talvez seus pais tenham feito inúmeras promessas a vocês, enquanto vocês eram bem 

pequenos e eles foram cumprindo uma a uma cada promessa feita. Eles sempre compraram os 

presentes de Natal, os ovos da Páscoa e o mega presente do dia das crianças. Fatalmente eles devem 

tê-los levados com regularidade na casa de seus avós e em todas as atividades de crianças de sua 

igreja. Ao agir dessa forma eles estava nutrindo em vocês uma semente muito boa, que é a semente 

da confiança. ‘’Vocês sempre podem confiar em nossas promessas’’, era dessa forma bem clara 

que eles estavam falando quando cumpriam cada promessa feita. 

 Muitos pais responsáveis se empenham e sempre se empenharão muito para cumprir suas 

promessas e seus votos durante a adolescência de seus filhos. Tudo que você mais sonha é que seus 

pais, depois de terem ido tão bem na infância, não o decepcione agora que você chegou na 

adolescência. 

 Muito provavelmente você sonha com a oportunidade de entrar, quem sabe, no melhor 

cursinho de sua cidade, talvez entrar na universidade federal da capital do estado, quem sabe seu 

sonho seja sempre continuar participando das ótimas atividades extras que sua igreja lhe 

proporciona e podemos listar os passeios e os acampamentos. Quem sabe seu sonho seja aprender 

a dirigir antes de sair de casa. A grande verdade é que para realizar qualquer sonho enquanto você 

estiver morando com seus pais, eles vão precisar continuar cumprindo seus votos e promessas. 

 Que tal ajoelhar agora diante do SENHOR e pedir uma bënção especial para seus pais? 

Ore para que eles sejam como Jó e que sempre cumpram o que prometam. Ore também para que 

você seja igual aos seus pais e cumpram tudo o que prometem. Feliz dia. 
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Dois de Julho 

Sabedoria é Dom de DEUS 

 Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do 

entendimento? Jó 28:12 

 Vivemos num mundo muito louco onde corremos contra o relógio para tentarmos fazer 

tudo o que queremos ou fazer tudo o que nos deixaram para fazer. Os próprios adolescentes do 

século 21 sentem bem de perto essa correria, pois além do colégio tradicional, muitos adolescentes 

já estão imersos na cultura inglesa, fazem cursos de informática, alguns se aventuram num curso 

técnico e os mais saudáveis ainda conseguem reservar um tempo para uma caminhada ou mesmo 

malhar na academia do prédio ou do bairro ou quem sabe na natação. Para complicar ainda mais 

a gestão do tempo dos adolescentes, seus professores mais queridos ainda lhes arranjam vários 

trabalhos de pesquisa valendo o tradicional ponto extra no bimestre e para não perder o bimestre 

você ainda se pega em pleno domingo fazendo trabalhos extras. 

 Milhares e milhares de informações literalmente inúteis e desnecessárias chegam 

diariamente até você pela internet de seu celular e todas elas têm um objetivo comum que é desviar 

sua atenção e fazë-lo perder o foco nos seus objetivos reais. Adolescentes também são 

bombardeados pelos apelos cada vez mais ofensivos do consumismo desnecessário e para fechar o 

circuito, tem a influência diária dos amigos que estão sempre tentando te levar para o caminho 

largo e uns poucos e raros te orientam a andar no caminho estreito. 

 A realidade social e familiar dos adolescentes modernos é extremamente variada. Uma 

galera adolescente ainda é privilegiadíssima se ainda tiver os pais e mães unidos pelos laços sagrados 

do matrimônio e se esses pais forem do SENHOR, então eles são realmente muito abençoados. 

Outros tantos perderam os pais e estão sendo criados por tios e avós e nem sempre o tratamento é 

igual, mas em muitos casos a realidade mostra que foi ótimo, pois caso contrário, não teriam 

ninguém por eles e teriam que depender do amor e carinho dos donos de orfanatos. 

 Como viver neste mundo que está sempre te cobrando? Como passar incólume pela 

adolescência e chegar à juventude com a cabeça no lugar e o que é melhor sonhando com uma 

formação superior, com planos ousados para o namoro e um futuro brilhante? Como transpor 

com segurança os anos da adolescência e ter uma vida fantástica nos anos que virão? Para ser um 

adolescente cristão de sucesso, você vai precisar de sabedoria e a verdadeira sabedoria vem de 

DEUS. Você que é ainda tão novo e sem bagagem de vida precisa diariamente dobrar seus joelhos 

e clamar por sabedoria. Note que eu disse clamar e não apenas orar. Você precisa muito clamar 

por sabedoria. A leitura diária da Palavra de DEUS vai te tornando sábio a cada dia. São porções 

diárias de conselhos inspirados por DEUS e eles vão alimentando sua mente e te ensinando a fazer 

boas escolhas e isso é viver com sabedoria. A presença diária do Espírito Santo de DEUS também 

será fundamental para que você adolescente seja sábio e nunca abandone os caminhos do 

SENHOR. 
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Três de Julho 

Construindo seu passado 

 Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera 

ser como fui nos meses passados, como nos dias em que DEUS me 

guardava! Jó 29:1 e 2 

 Jó passa todo o capítulo 29 de seu livro se recordando de seu passado. Ele enumera as 

diversas bênçãos que DEUS havia lhe concedido e logicamente ele sonhava com a possibilidade 

de ter uma parte daquilo de volta. Vejamos nos versos da sagrada Palavra de DEUS como ele se 

lembra com alegria da forma como DEUS o cuidava no passado: “Quando fazia resplandecer a 

sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como 

fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de DEUS estava sobre a minha tenda, quando o Todo 

Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos, em redor de mim, quando eu lavava os pés no leite 

e da rocha me corriam rios de azeite”. Jó 29:3-6 

 Jó tinha realmente excelentes motivos para se lembrar de seu passado. DEUS tinha sido 

muito pródigo com ELE. Ele tinha vários filhos, esposa, servos, muitos animais e como você já 

sabe, e isto está escrito no primeiro capítulo do livro de Jó, ele era o homem mais abastado do 

oriente. Muita bênção acumulada em cima desse servo do SENHOR. Só que sua sorte havia 

mudado e tudo o que Jó mais queria era esquecer o presente que tanto o atormentava e viver apenas 

se lembrando de seu passado glorioso. 

 Prezado adolescente é importante que você saiba que ao vir o dia de hoje você está 

construindo o seu passado. Para o futuro que ainda chegará o hoje será o seu passado. Milhões e 

talvez bilhões de pessoas não querem lembrar de seu passado, pois ele os condena. Muitos 

adolescentes de DEUS estão vivendo de forma tão brilhante no presente, que vai ser maravilhoso 

se lembrar de seu passado no futuro. Um dia estes adolescentes sábios irão contar a seus filhos 

como foi bom, como foi maravilhoso construir sua adolescência nos caminhos do SENHOR. 

 Quando adolescentes de DEUS resolvem viver bem hoje com seus pais, irmãos, amigos, 

líderes, professores, seus irmãos em Cristo, eles na verdade estão construindo um presente incrível 

da qual nunca se arrependerão no futuro. É preciso sabedoria, paciência, muita intimidade com 

DEUS e Sua Palavra para poder viver bem hoje. É preciso também se focar muito nos estudos, 

pois o seu mundo está muito mais competitivo e para ser alguém no mundo profissional vai ser 

cada vez mais difícil. O importante é que você está hoje construindo bem o seu presente que 

amanhã já será passado. 

 Você adolescente de DEUS ao continuar sua caminhada com ELE dia após dia, um de 

cada vez, vai poder olhar para trás com muito orgulho, pois seu DEUS esteve contigo, seus pais e 

seus amigos estiveram presentes e você não terá do que se envergonhar. Construa com sabedoria 

o seu passado, pois seu futuro com DEUS já está garantido. Louvado e engrandecido seja o nome 

do SENHOR pela sua vida ao lado de DEUS. 
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Quatro de Julho 

A Triste Realidade do Presente 

 Mas agora sou a canção de motejo e lhes sirvo de provérbio. 

Jó 30:9 

 Se existiu alguém que não gostava de jeito nenhum do presente esse alguém era Jó. 

Geralmente as pessoas que estão passando por inúmeros problemas como doença na família ou 

sofrendo por conta de diversas situações inesperadas têm muita saudade dos tempos em que tudo 

ia bem e Jó era especialista nesse tipo de vida. 

 Você adolescente já parou para pensar como não deveria ser nada fácil acordar na pele de 

Jó e ele mesmo conta como o era o seu dia a dia ao longo de todo o capítulo 30 de seu livro. Fico 

imaginando quantos adolescentes de DEUS tem o privilégio único de ter um quarto só para si, uma 

televisão, um notebook e um celular somente seus. Posso vislumbrar o Espírito Santo de DEUS te 

acordando cada manhã. Quando você abre o olho e dá aquela espiada para a cozinha quem você 

encontra lá? Uma mulher maravilhosa que você aprendeu a chamar de mãe desde que você era 

bebe e do lado dela ajudando nos afazerem um homem fantástico que você aprendeu a chamar de 

pai. Você passa pela cozinha rumo ao banheiro, mas fica encantado vendo a maravilhosa mesa de 

seu desjejum. Ali você vê suas frutas preferidas já picadas num pote, seu iogurte grego favorito, 

aquele copo de Ovomaltine suíço bem crocante e não podia faltar aqueles pedaços generosos de 

pão integral feito pela sua mãe acompanhado por creme de amendoim importado. 

 Quando finalmente você chega na cozinha, depois de dormir mais um pouco no banheiro, 

você vê seu pai, com a Bíblia aberta, pois como sacerdote de seu lar, ele não sai e não te deixa sair 

de casa sem a benção da leitura da Palavra de DEUS. Vocês oram, cantam uma música curta e seu 

dia começa maravilhosamente abençoado. Consigo imaginar seus pais tão abençoados 

materialmente que eles te deixam no seu colégio de carro, uma quadra antes para seus amigos não 

descobrirem e seu retorno para casa é à pé pois você começou seu projeto de vida saudável e a 

caminhada diária é uma parte disso. 

 Quando você chega para almoçar, sua mãe só estava te esperando, pois sua companhia e 

seu almoço bem caprichado é algo que ela não abre mão. Vocês conversam enquanto comem e 

quando você vê, ela se despede de você, pois seu trabalho remunerado lhe dá apenas duas horas e 

olha que ela consegue fazer tudo o que precisa nesse tempo. Creio firmemente que você dorme 

um pouco depois do maravilhoso almoço, estuda somente o necessário, curte a internet, toma seu 

banho e se prepara para esperar seus pais para o jantar. Não sei se essa é a sua realidade, mas se 

ela não for tão especial como essa, lembre-se que sua fase de criança passou e você pode e deve 

ajudar seus pais. Limpar sua casa, sua cama, deixar suas roupas e material arrumado, seu quarto 

em ordem, seu boletim sempre no azul, aliviam e muito o fardo de seus pais.  

 Quando você pensar que seu presente é ruim, pare de reclamar e lembre-se do presente 

de Jó. Agradeça ao SENHOR pelo presente maravilhoso que você tem. Feliz dia. 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 14 

 

Cinco de Julho 

Aliança com os Olhos 

 Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu 

numa donzela? Jó 31:1 

 Creio firmemente que aliança é algo que sempre existiu no coração de DEUS. No Jardim 

do Éden, DEUS deu aos nossos primeiros pais o direito de escolha e se eles não tivessem escolhido 

abandonar o SENHOR, eles estariam vivos até hoje e quem sabe nós tivéssemos o privilégio de 

conhecê-los. 

 Tão logo DEUS perdeu Seus filhos para inimigo, ELE lhes fez uma promessa. Se dirigindo 

a serpente, ELE dá ao casal a oportunidade da redenção através da morte de Seu filho JESUS: 

“Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a 

cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar”. 

 A humanidade continuou se corrompendo de tal forma que DEUS teve que destruir os 

pecadores e preservou Noé, sua esposa, seus três filhos e três noras e para que a humanidade nunca 

mais se esquecesse da promessa divina de que DEUS não destruiria novamente o mundo com 

água, DEUS presenteia a humanidade com o arco da aliança, ou seja, o arco íris. Essa foi a primeira 

demonstração visível da aliança de DEUS com seus filhos. Ao olharmos o arco íris lembraremos 

para sempre da promessa divina. 

 DEUS escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação, para ser o primeiro homem 

de uma nação para chamar de sua, para mostrar ao mundo como ELE seria pródigo se Seu povo 

O honrasse. Um dia DEUS escolhe Moisés, um israelita, um descendente espiritual de Abraão e 

o desafia a ser o libertador desse povo da opressão egípcia. Moisés aceita o chamado do SENHOR 

e para mostrar o quanto DEUS amava Seu povo, ELE lhe entrega a SUA marca da aliança divina: 

os Dez Mandamentos. A Lei de DEUS que é eterna, que reflete o caráter de DEUS de um DEUS 

eterno, foi escrita pelo dedo de um DEUS eterno. Se a humanidade perdida conseguisse aprumar 

seus caminhos pela Lei de DEUS nossa história seria outra. 

 No momento certo, na plenitude dos tempos, DEUS faz a maior demonstração de sua 

aliança para conosco, os perdidos e envia Seu Filho JESUS CRISTO para nos salvar. Nada 

consegue superar JESUS como o símbolo máximo do amor de DEUS por nós! JESUS CRISTO 

é a verdadeira e suprema aliança de DEUS com toda a humanidade. Quando JESUS cumpriu Sua 

missão e entregou Sua vida para nos salvar naquela triste tarde de sexta feira, a cruz do Calvário 

passa ser mais um símbolo visível do amor de DEUS e de seu FILHO em prol de todos nós. 

 Adolescentes gostam muito da ideia de andar com aliança na mão direita. Estar namorando 

sério em plenos quinze anos com um garoto de dezessete e ainda ter uma aliança prateada na mão 

direita é o sonho prateado de muitas adolescentes. Jó te ensina hoje a fazer uma aliança com os 

seus olhos. O mundo do pecado vai te oferecer muito lixo para ser olhado. Que DEUS te ensine 

a enxergar o que será bom para sua vida espiritual. 
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Seis de Julho 

As Boas Obras de Jó 

 Se desprezei o direito de meu servo ou da minha serva, quando 

contendiam comigo, então que faria eu quando DEUS se levantasse? 

Jó 31:13 e 14 

 A minha versão da maravilhosa Palavra de DEUS tem um título para esse capítulo: Jó 

declara sua integridade. Vivemos em pleno ano de 2016 e há exato um ano atrás, a mídia televisiva 

mostrava diariamente como quadrilhas inteiras de pecadores e seus amigos tem se especializado na 

arte de saquear os cofres de empresas do governo. 

 Que triste ver ao vivo e a cores o quão longe o pecado pode levar os pecadores sem DEUS. 

Pessoas sem a menor noção do que vem a ser caráter e princípios morais, movidas pelo inimigo 

planejam diariamente novas formas de enganar, mentir e roubar. É importante que você 

adolescente, mesmo não tendo qualquer interesse em noticiários, fique antenado para se manter 

bem longe do erro e bem próximo do certo e do correto. Você como adolescente de DEUS precisa 

viver cada dia mais perto do SENHOR e quanto mais perto de DEUS, mais afastado do lamaçal 

do pecado você estará. Nada é tão bom quanto andar nos caminhos do SENHOR e ter um anjo 

do bem como companhia diária além do ESPÍRITO SANTO DE DEUS dirigindo seus passos. 

 Como a humidade sem DEUS está muito longe de ser íntegra! Jó defendeu com unhas e 

dentes a sua integridade. Logo no início de seu livro, Jó nos é apresentado como íntegro e reto, 

temente a DEUS e que se desvia do mal. Você adolescente conhece um homem assim em pleno 

século 21? 

 Como podemos ter uma pálida ideia do que é ser uma pessoa íntegra e reta? Como saber 

de forma clara e transparente se você adolescente de DEUS é íntegro e reto? Conhecemos os 

adolescentes de DEUS e os adolescentes do inimigo pelos seus frutos. Se dizer cristão, andar com 

camisas de igreja, com Bíblia debaixo do braço não é suficiente. Isso é apenas a sua reputação. Essa 

é a forma como você quer que o mundo te veja, mas sem os frutos do Espírito Santo na sua vida, 

ela será vazia e sem significado. 

 Ao longo desse capítulo Jó nos diz que sua vida foi marcada por bons frutos. Frutos no 

relacionamento com seus filhos, com seus empregados e seus amigos. Nunca tinha abandonado os 

pobres, as viúvas e os necessitados que sempre o procuravam. Que diferença faz o SENHOR na 

vida de seus servos! Quando adolescentes de DEUS estão em CRISTO, o reflexo imediato é bons 

frutos. Quando você olha para você sem DEUS e você com DEUS consegue enxergar quanta 

diferença DEUS faz na sua vida. Que você adolescente de DEUS possa sempre pautar a sua vida 

pelo caminho estreito, mas sempre contando com a companhia dos santos anjos e a bênção do 

SENHOR. Não se deixe levar pela vida aparentemente fácil dos inimigos de DEUS. Pode ser que 

eles tenham toda a riqueza do mundo, mas eles ainda não conhecem o SENHOR e você já O 

conhece. 
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Sete de Julho 

Quem é este Eliú? 

 Então se ascendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o 

buzita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, 

porque este pretendia ser mais justo do que DEUS. Jó 32:2 

 Os jovens gostam de falar e serem ouvidos. A juventude de um modo geral também 

gosta de protestar e o que é pior é que geralmente seus protestos sempre vêm 

acompanhados de violência. Adolescentes também aparecem nos protestos públicos, mas 

se eles forem sozinhos sem os jovens para lhes apoiar, ninguém dará bola para seus 

protestos, pois muitos adultos ainda confundem adolescentes com crianças e assim seus 

protestos seriam ignorados. 

 Geralmente a juventude organizada que mais adere aos protestos são os 

universitários e os organizadores de protestos que sabem muito bem que se eles quiserem 

que seu evento seja um sucesso de público e de mídia, eles terão que bater na porta das 

faculdades e universidades. Quando a juventude se junta em prol de uma causa geralmente 

as coisas acontecem, pois tudo vem acompanhado de muito barulho, muito agito, muita 

música rock ou sertaneja e a mídia ama poder mostrar todas essas imagens para o mundo. 

 O jovem Eliú chega de paraquedas no drama de Jó e já vai dizendo em alto e bom 

som que agora é a sua vez de falar, de protestar, de contrariar, de discordar, de emitir a sua 

opinião. Só para refrescar sua memória adolescente, lembre-se que Eliú não está no rol 

dos três amigos de Jó e ele é um jovem que vendo o que estava acontecendo resolveu dar 

a sua opinião. Eliú entra neste contexto, observa a realidade física e emocional de Jó, dos 

amigos, viu que os amigos já haviam se cansado de tentar convencer Jó com seus 

argumentos e diante do silêncio dos mais velhos, chega a vez do jovem Eliú dar a sua 

opinião. 

 Veja suas palavras nos versos a seguir: “Disse Eliú filho de Baraquel o buzita: Eu 

sou de menos idade e vós sois idosos, receei-me e temi de vos declarar a minha opinião”. 

Jó 32: verso 2. Você conseguiu ver o princípio do respeito pelos mais velhos nas palavras 

de Eliú? Veja sua opinião sobre os sábios e a sabedoria: Na verdade, há um espírito no 

homem e o sopro do Todo Poderoso o faz sábio. Para Eliú, sabedoria era dom de DEUS. 

Como ele era jovem ele teve coragem e ousadia para falar o que falou no verso 9: Os de 

mais idade não é que sãos os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Para 

Eliú, nem sempre idade é sinal de sabedoria. E sou obrigado a concordar com Eliú, pois 

existem muitas pessoas de idade que não tem uma filosofia de vida que mostre que elas 

agiram ou agem com sabedoria. Realmente nem sempre a idade é sinal de sabedoria.

 Depois ele abre o verbo e nos diz: Dai-me ouvidos e declararei a minha opinião. 

Verso 10. Veja os versos 17 e 18: Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei 

a minha opinião. Quais serão as posições do jovem Eliú? O que tanto ele queria falar?  
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Adole Brasil 
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Primeira Semana 
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Oito de Julho 

Eliú repreende a Jó 

 Ouve, pois Jó, as minhas razões e de ouvidos a todas as 

minhas palavras. Jó 33:1 

 Que mensagens Eliú queria tanto dizer para Jó? O que tanto ele queria dizer que teve que 

esperar pacientemente para falar? Vamos ouvir o que o jovem Eliú tem a ensinar a você adolescente 

e quem sabe você leva isso para sua vida. 

 Neste verso de hoje, Eliú pede simplesmente que Jó o ouça. Muito provavelmente você 

adolescente já passou por essa situação. Você procura seus pais, seus professores, seus líderes 

espirituais, seu pastor com um único objetivo que é ser ouvido, e na maioria das vezes eles até te 

escutam, mas não te ouvem. Geralmente adultos gostam mesmo é de aconselhar, mas nem sempre 

você está disposto a ouvir mais um conselho, você está disposto a falar e sonhar com a ideia de que 

seus adultos preferidos irão te ouvir. Tenho um amigo de oração que me disse uma frase que nunca 

vou esquecer: O melhor presente que você poder dar alguém é seu ouvido. Quando nenhum 

adulto ou mesmo seus amigos adolescentes quiserem te ouvir, lembre-se sempre que DEUS ouve 

cada oração. Cada clamor, cada pedido, cada gratidão não passa despercebida dos ouvidos 

celestiais. Tenha a plena convicção e fé de que seu DEUS sempre te ouvirá. 

 No verso seis, Eliú se coloca no mesmo patamar de Jó ao declarar: Eis que diante de 

DEUS, sou como tu és: também sou formado de barro. Veja a postura sábia de Eliú: ele queria 

falar, ele queria ser ouvido, queria dar sua opinião, mas nem por isso ele chamou Jó de velho e 

ultrapassado. Ele disse que Jó e ele eram iguais e ambos eram pó. Nenhum sentimento de 

superioridade nas palavras de Eliú. Em nenhum momento ele se achou mais importante ou mais 

sábio que Jó. Eu sou barro e você também é barro. Excelente postura. Reconhecer sua pequenez 

mostrou a grandeza do caráter de Eliú. 

 Depois de discordar da atitude arrogante de Jó, que não se cansava de exaltar suas virtudes, 

sua integridade e sua honestidade, Eliú estimula a Jó a se arrepender de sua arrogância e se 

humilhar diante do SENHOR. Veja que lindo conselho um jovem dá a um ancião em Jó 33:26: 

“Deverás orar a DEUS, que lhe será propício, ele com júbilo verá a face de DEUS e ESTE lhe 

restituirá a sua justiça”. 

 Três ensinamentos aprendidos com o jovem Eliú em nossa meditação de hoje para ficar 

bem claro em sua mente. O primeiro aprendizado é: você precisa que te ouçam e se ninguém 

quiser te ouvir, lembre-se que o seu DEUS nunca deixa de te escutar. O segundo: você adolescente 

não é nem melhor e nem pior que ninguém. Quando a arrogância chegar ao seu coração basta 

lembrar que você é pó e o seu semelhante também. O terceiro e último aprendizado é: se 

arrepender de seus erros faz parte de um projeto de bom relacionamento com DEUS e com seu 

próximo. Se existe uma virtude que deixa o coração de DEUS extremante feliz é ver o 

arrependimento fazendo parte da sua vida. Que DEUS o mantenha ajoelhado sempre 

reconhecendo seus erros e se arrependendo por isso. 
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Nove de Julho 

Dando a DEUS seu devido lugar 

 Os olhos de DEUS estão sobre os caminhos dos homens e 

veem todos os seus passos. Jó 34:21 

 Depois de repreender a Jó e falar algumas verdades que ele precisava ouvir, Eliú 

passa a mostrar para ele e seus três amigos facetas sobre o caráter divino. Muitas vezes 

como adolescentes, vocês têm ideias bem limitadas sobre quem DEUS é, e  todo o seu 

poder. Hoje Eliú vai te ajudar a entender melhor quem é o SENHOR. 

 Vejamos suas palavras entre os versos 10 e 12 deste capítulo 34: “Pelo que vós, 

homens sensatos, escutai-me. Longe de DEUS o praticar ele a perversidade e o Todo 

Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz que a 

cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, DEUS não procede maliciosamente, 

nem o Todo Poderoso perverte o juízo”. Vamos ver o que Eliú quis nos dizer aqui: Nosso 

DEUS não é um DEUS perverso. ELE é justo, pois ele retribui cada um segundo as suas 

obras, DEUS não age, não trabalha, não se relaciona com a maldade e nem faz justiça de 

forma errada. Que bênção para sua vida ainda jovem saber que o seu DEUS é totalmente 

digno de confiança. Você pode e deve confiar no seu DEUS. 

 Mas Eliú não para por aí e nos mostra mais sobre este DEUS maravilhoso. Veja o 

verso 4: “Se DEUS pensassem apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o 

seu sopro, toda a carne juntamente expirava e o homem voltaria a ser pó. O que Eliú está 

te dizendo claramente é que o seu DEUS não é egoísta. Nosso DEUS tem um prazer 

enorme em cuidar de cada um de seus filhos adolescentes. Você tem um anjo 

comissionado por DEUS para te proteger, para desviar seus passos dos caminhos do 

inimigo e mantê-los nos caminhos do SENHOR. DEUS não está num trono isolado 

pensando somente NELE. Se DEUS agisse dessa forma estaríamos perdidos. 

 Veja no verso 19 o que pensa Eliú sobre a eterna discussão de acepção de pessoas: 

Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas dos príncipes, nem estima ao rico 

mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Você adolescente moderno, 

vivendo em pleno século 21, convive diariamente com outros adolescentes que 

discriminam diariamente seus colegas de classe por dinheiro, cor, roupa, celular, carro dos 

pais, acessórios de celular, tênis e corte de cabelo. Quando você olha para todo esse lixo 

correndo solto do seu lado, nada como se confortar com o fato de que seu DEUS não faz 

acepção de pessoas. Seu DEUS te aceita do jeitinho que você é. Não é maravilhosa essa 

forma de DEUS agir com você? 

 Veja as palavras de Eliú no verso 21: Os olhos de DEUS estão sobre os caminhos 

do homem e veem todos os seus passos. Recado direto de Eliú para você: Não pense por 

um só momento que você pode fazer algo escondido de DEUS. Lendo, vivendo e 

aprendendo com a maravilhosa Palavra de DEUS. Agradeça a DEUS pela Sua Palavra.  
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     Dez de Julho 

     Gritos Vazios 

 Só gritos vazios DEUS não ouvirá, nem atentará para eles 

o Todo Poderoso. Jó 35:13 

 Por incrível que possa parecer Jó e seus amigos estavam recebendo verdadeiras 

aulas sobre DEUS. DEUS utilizou um jovem para dizer verdades eternas que os anciãos 

talvez já soubessem, mas haviam se esquecido. É muito bom saber que os mais velhos 

também podem aprender e muito com os mais novos. Os jovens e adolescentes de DEUS 

são instrumentos em Suas mãos para trazer dicas, orientações e sabedoria. Quantas 

decisões importantes não são tomadas em ambientes de igreja que foram sugestões de 

jovens e adolescentes? Quantos ministérios são liderados, dirigidos somente por jovens e 

adolescentes e o sucesso deles deixa os adultos sem ter o que falar? Existe muita sabedoria, 

muito bom conselho no meio da juventude e da adolescência e não podemos desprezar 

essa força. Aprendi com Eliú hoje a ouvir mais os jovens e adolescentes. 

 Eliú começa o capítulo trinta e cinco repetindo algumas palavras de Jó que 

decididamente ele não podia concordar. Veja o verso dois: Achas que é justo dizeres: maior 

a minha justiça do que a de DEUS? Realmente Jó exagerou demais ao valorizar seu caráter, 

suas virtudes, sua integridade e honestidade. Jó como todo ser humano, gostava de ser 

aplaudido pelas suas obras e pelo seu caráter, mas Eliú teve que mostrar que ele tinha 

realmente passado dos limites e sem cerimônia nenhuma lhe disse grandes verdades. 

 Vamos deixar bem claro que em momento nenhum Eliú disse que era para Jó parar 

de ser puro, ser íntegro, ser honesto e praticar boas obras. Nossas obras são parte 

importantíssima de nosso relacionamento com DEUS e com o nosso próximo, mas não 

podemos nos iludir que serão elas que garantirão nossa salvação eterna. JESUS CRISTO 

é a nossa salvação. Foi JESUS CRISTO que se ofereceu para nos salvar e ELE é a nossa 

salvação. Nossa salvação foi um presente do FILHO de DEUS. Sem o sacrifício de JESUS 

CRISTO você adolescente estaria completamente perdido dentro da  igreja que você 

estiver frequentando. Suas boas obrar só irão refletir o seu relacionamento com JESUS 

CRISTO. Suas obras nunca irão substituir o que somente o sangue de JESUS pode fazer. 

 Nosso verso de hoje nos fala de gritos vazios que DEUS não ouvirá. Não faço a 

menor ideia de quanto tempo você investe diariamente em oração. Quando penso em 

adolescentes de DEUS orando, os imagino ajoelhados no começo do dia antes de saírem 

para suas lutas. Nestes momentos com DEUS posso ouvir pela fé seu clamor por estágio, 

por vestibular, por dinheiro, por faculdade, por oportunidade, por namorada e tantos 

outros pedidos e agradecimentos. Não sei qual o maior clamor de seu coração adolescente, 

mas DEUS sempre estará ouvindo suas preces. Expulse de sua vida de oração os gritos 

vazios que são as orações que nunca irão passar do teto. Renove diariamente a sua vida de 

oração. Não deixe que um dia chegue após o outro sem que você clame ao seu DEUS.  
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Onze de Julho 

Caminhando com DEUS 

 Se O ouvirem e O servirem acabarão seus dias em 

felicidade e os seus anos em delícias. Jó 36:11 

 A vida cristã é uma longa caminhada e ela dura uma vida toda. Essa caminhada com DEUS 

começou para você quando seus pais sonharam em ter o melhor dos presentes que DEUS pode 

dar as pessoas que são os filhos. Seus pais sonharam e muito provavelmente planejaram o seu 

nascimento. Você não apareceu na vida deles por acaso ou por descuido. Eles sonharam com o 

dia de seu nascimento, com o dia em que sairiam da maternidade com você no colo e com o 

momento áureo em que você, o herdeiro da família, tomaria posse do quarto que havia sido 

cuidadosamente planejado para receber o príncipe ou a princesa da família. Seu quarto foi tão bom 

que você deve estar nele até hoje. Cada mamadeira, cada troca de fralda, sorriso, choro, as febres 

e as vacinas tudo foi muito bem acompanhado por seus pais. 

 Se seus pais cristãos fizeram tudo bem certinho. Houve uma manhã em que eles levaram 

você e o apresentaram diante do SENHOR na casa do SENHOR. Você foi oferecido ao SENHOR 

e diante de um pastor e uma igreja repleta de testemunhas, seus pais prometeram que o educariam 

nos caminhos do SENHOR. Consegue vislumbrar a cena? Você bem pequeno no colo de seus 

pais, o pastor te pega e te leva orgulhoso entre os bancos da igreja para que todos os membros 

saibam que agora tem mais alguém para amar? 

 Nenhum pai cristão sequer pensa na possibilidade de ver seus queridos filhos longe dos 

caminhos do SENHOR. Seus pais oram diariamente e choram sempre que precisam para que os 

anjos do SENHOR andem contigo diariamente. Seus pais tem um sonho maior que é ver você e 

seus irmãos andando eternamente nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Se seus pais acreditam na 

volta de JESUS a esta terra para resgatar seus filhos então eles também sonham com a Nova 

Jerusalém e você lá junto com eles. 

 Nessa caminhada com DEUS, você agora é um adolescente do SENHOR e faz seus pais 

extremamente felizes quando, sem que eles peçam, você se levanta e antes que sua vida tensa 

comece, você dobra seus joelhos, abre a Palavra do SENHOR, louva seu nome com uma música 

celeste e sai para ser mais do que um vencedor em CRISTO JESUS. Seus pais sempre se 

emocionam quando te veem cantar no coral dos jovens ou mesmo tocando na banda dos 

adolescentes. Eles choram de felicidade quando veem você colocar a camiseta da missão e sair em 

plena madrugada de domingo para o projeto evangelístico do coral dos jovens. 

 Leia de novo a promessa de Eliú para você em nosso verso de hoje. As promessas bíblicas 

são condicionais. Se você adolescente de DEUS ouvir ao SENHOR e O servir, seus dias serão 

felizes e deliciosos. As lutas e as provações com certeza te acompanharão, mas a caminhada com 

DEUS será prazerosa. Ande sempre nos caminhos do SENHOR. 
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Doze de Julho 

Quão Grande é o meu DEUS 

 Eis que DEUS é grande e não podemos compreender, o 

número dos seus anos não se pode calcular. Jó 36:26 

 A Igreja Adventista do Sétimo Dia que frequento em Curitiba, tem no rol de seus 

ministérios um coral bem diferente de todos que você já deve ter visto. Enquanto a maioria 

dos corais canta dentro de igrejas, esse coral canta também fora da igreja. Eles resolveram 

abençoar a humanidade com o seu louvor. Junto com o louvou tem também projetos 

assistenciais e de ajuda humanitária. O Ministério Chama Coral (www.chamacoral.com.br) 

canta em orfanatos, asilos, em shoppings e onde quer que os chame. No rol de suas músicas 

tem uma especial chamada: Quão Grande é o Meu DEUS e se um dia você adolescente 

de DEUS tiver a oportunidade de ouvir, você realmente irá ouvir uma música que exalta o 

nome eterno do nosso DEUS. Creio que se você for bem curiosos deverá encontrá-la no 

Youtube também. 

 O jovem Eliú tentou explicar que era DEUS para Jó e seus amigos utilizando o 

adjetivo GRANDE para qualificar o nosso DEUS. Vejamos o que ele nos diz no verso 

cinco: Eis que nosso DEUS é muito grande e a ninguém despreza, é grande na força de 

sua compreensão. Por vezes e não são poucas, lemos a Palavra de DEUS tão rapidamente 

que passamos por versos que deveriam nos fazer meditar. Veja que Eliú traz uma 

mensagem singela a todo adolescente de DEUS que por muitas vezes no convívio com seus 

amigos do mundo são desprezados por causa de sua fé. Quantas vezes, e não foram poucas, 

você ficou isolado numa festa na escola ou mesmo no ambiente de trabalho, porque 

ninguém quer ficar na companhia dos crentes. É maravilhoso ser confortando pela Palavra 

de DEUS com a certeza de que o seu DEUS não te despreza. Não existe desprezo no 

coração de DEUS. DEUS considera cada adolescente como Seu filho querido e o grande 

sonho de DEUS, em minha opinião, é te ter de volta. Por isso ELE enviou JESUS 

CRISTO esse mundo para te salvar e te redimir desta vida de pecado. 

 Nosso verso de hoje traz além de uma mensagem de conforto, também traz uma 

verdade que você não pode deixar passar. Eliú diz que DEUS é grande e não O podemos 

compreender. Essa é uma grande verdade. Somos uns miseráveis pecadores, vivendo num 

planeta mergulhado no pecado, somos infinitamente pequenos e seria muita pretensão de 

nossa parte afirmamos em alto e bom som que nós compreendemos a DEUS. Se 

pudéssemos compreender a DEUS seríamos iguais a ELE e isso está definitivamente fora 

de questão. 

 Quando JESUS CRISTO vier pela segunda vez, ele irá nos transformar totalmente. 

Seremos incorruptíveis, não mais pecaremos, teremos uma vida eterna com a TRINDADE 

e mesmo assim nosso DEUS continuará sendo GRANDE e nós seremos suas criaturas. 

Criaturas não são o CRIADOR. Que bom acreditar num DEUS que é tão GRANDE.  

http://www.chamacoral.com.br/
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Treze de Julho 

As Maravilhas de DEUS 

 Inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as 

maravilhas de DEUS. Jó 37:14 

 Eliú, continua ao longo deste novo capítulo, exaltara a majestade e o poder de DEUS que 

ele conseguia contemplar nas obras da criação. É realmente reconfortante saber que o nosso 

DEUS, o DEUS dos adolescentes é um DEUS Criador, é um DEUS Mantenedor e é um DEUS 

salvador. Tudo isso centralizado na pessoa de DEUS. Nosso DEUS o controle do universo em 

suas mãos e apesar da grande maioria da humanidade não O reconhecer como Criador, preferindo 

a outra teoria humana, você adolescentes de DEUS que você tem um pai celeste que lhe criou. 

ELE é o seu DEUS Criador e isso basta. 

 Eliú estava realmente inspirado quando conversou com Jó e seus amigos, pois ele 

encontrou as palavras adequadas para as diversas obras da criação. Eliú fala de água, chuva, 

relâmpagos, trovões, sopro de DEUS, geada, frio, umidade, nuvens, neve, cavernas e esconderijos. 

Eliú consegue falar em tom poético sobre as diversas maravilhas de DEUS: Dai ouvidos ao trovão 

de DEUS, estrondo que sai da sua boca, ele o solta por debaixo de todos os céus e o seu relâmpago 

até os confins da terra. Jó 37:2 e 3. Ele continua: Porque ELE diz a neve: caia sobre a terra e à 

chuva e ao aguaceiro: sede fortes. Jó 37:6 

 Sai da boca de Eliú, mais poesia sobre as maravilhas criadas. Das suas recamaras sai o pé 

do vento e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de DEUS se dá a geada e as largas águas se 

congelam. Também da umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. 

Então elas, seguindo o rumo que Ele dá se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo 

o que lhe ordena, sobre a redondeza da Terra Jó 37:9-12. Jó e Eliú sabiam que a terra era redonda 

muito antes dos astrônomos de sua época. 

 Depois que ele enumera tanta beleza e de uma forma tão tranquila, Eliú exorta a Jó para 

dar ouvidos a isto, parar e considerar as maravilhas de DEUS. Dar ouvidos, parar e contemplar a 

natureza de DEUS. Quem tem tempo para seguir o conselho de Eliú em pleno século 21? Será 

que nossa vida é tão atribulada que não temos mais tempo para ouvir, parar e contemplar a 

natureza? Creio que todos têm tempo caso queiramos valorizar os presentes que DEUS nos dá. 

Uma vez por mês e sempre que possível passo o final de semana no sítio dos meus sogros e lá 

consigo ouvir o balido das ovelhas, parar na varanda em plena rede e contemplar aos pássaros 

chegando para tomar água nas casinhas de madeira na varanda. Como gostaria de poder repetir 

com mais frequência estes momentos de contemplação. 

 DEUS criou e reservou o sábado como o dia para adoração, descanso e santificação. No 

meio de tantas correrias, se DEUS não houvesse nos deixado o sábado para irmos à Sua casa, 

adorarmos e exaltamos o Seu nome, estaríamos muito mais estressados e neuróticos. Agradeça a 

DEUS porque ELE criou o sábado para ser um bálsamo durante uma semana de trabalhos. 

Lembra-te do dia de sábado. Êxodo 20:8 
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Quatorze de Julho 

DEUS mostra quem ELE é 

 Depois disto o SENHOR, do meio de um redemoinho 

respondeu a Jó. Jó 38:1 

 Foram trinte e sete capítulos do livro de Jó e a base era sempre a mesma: Jó reclamando 

de sua sorte, invejando os ímpios que tem uma vida boa e nunca olhando o lado ruim de suas vidas 

e exaltando suas virtudes. Por outro lado, vimos seus amigos tentando lhe consolar e nem sempre 

conseguindo e depois chega o jovem Eliú, no frescor de sua juventude e ainda consegue dar bons 

conselhos. No fundo tudo o que ouvimos forma conversas de homens e agora o SENHOR aparece 

e muda a rotina da vida de Jó. 

 Depois de analisar capítulo por capítulo, versículo por versículo, chegamos finalmente na 

melhor parte do livro de Jó. A melhor parte tem haver com o que o SENHOR fala e não os 

homens. Os homens falam muito e dizem pouco. DEUS fala pouco e diz muito. Depois que os 

cinco homens se calaram, chegou à vez do SENHOR e quando ELE fala, nós seus filhos temos 

que ouvir e colocar em prática em nossas vidas. Somente ouvir e ler sem experiência impactante 

na vida não tem lógica. DEUS é a própria Sabedoria falando à Jó e seus amigos. DEUS fala por 

meio de um redemoinho, pois se o SENHOR na beleza de sua santidade aparecesse à eles, seriam 

consumidos só pela presença divina entre eles.  

 Fico imaginando que privilegiados foram aqueles amigos e Jó e o próprio Jó DEUS se 

dignou e se humilhou para fazer parte de uma reunião com meros mortais. ELE fala de um 

redemoinho, ELE interage com mortais, ELE pergunta, ELE questiona, ELE se interessa pelo 

drama de Jó, pois com certeza DEUS esperava que ele passasse no teste da fidelidade, mas antes 

de dar a nota de aprovação, DEUS tinha que falar e quando DEUS fala, o que melhor fazemos é 

ouvir. Agora não era mais a voz de homens, era a voz de DEUS e quais os recados diretos de 

DEUS para Jó e seus amigos? Aproveite para ler com muita calma os próximos capítulos de Jó, 

pois será o próprio DEUS falando e com certeza ELE tem mensagens diretas para você. 

 DEUS começa colocando Jó no lugar dele: Quem é este que escurece os meus desígnios 

com palavras sem conhecimento, pois eu perguntarei e tu me farás saber: Jó 38:2e 3. Já que Jó se 

achava, DEUS resolve fazer à Ele algumas perguntas para testar seu fabuloso conhecimento. 

Quando vi esta atitude de DEUS e vi a postura de Jó, me lembrei de quantos adolescentes sequer 

chegaram aos quinze anos de idade e já acham que sabem mais do que seus pais, que tem no 

mínimo o dobro de sua idade. Vejamos algumas perguntinhas de DEUS que Jó não ousou 

responder: Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens 

entendimento? Quem lhe pôs as medidas se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? 

Jó 38:4 e 5. DEUS tem mais perguntas: Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu 

da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Jó 38 6 e 7. DEUS 

fala ao seu coração? 
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 
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Segunda Semana 
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Quinze de Julho 

Curiosidades da Natureza 

 Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm os filhos 

ou cuidaste das corças quando elas dão crias? Jó 39:1 

 Deus continua falando de curiosidades da natureza e fico imaginando o quanto Jó 

e seus amigos, deveriam ter ficado impressionados com o que estavam ouvindo. Não era 

apenas uma palestra de um professor de cursinho, Era o próprio DEUS Criador falando 

das obras de sua criação e ele contava detalhes da vida dos animais como ninguém nunca 

tinha ouvido falar. Que palestra incrível eles ouviram e que PROFESSOR maravilhoso eles 

tiveram. Você adolescente de DEUS, consegue se imaginar sentado do lado de Jó e 

ouvindo nada mais, nada menos que o próprio DEUS te ensinando detalhes de sua criação. 

Você já ouviu falar em algum professor melhor que o nosso DEUS? Confesso a você que 

eu sonho com o dia em que ouviremos os melhores conselhos, as melhores mensagens e 

os melhores sermões da boca de DEUS na nova Jerusalém. Jesus Cristo veio ao mundo 

para nos salvar e ELE irá cumprir a promessa de volta para buscar seus filhos fiéis e quando 

chegarmos a Nova Jerusalém teremos o privilégio de aprender diretamente com a 

TRINDADE SANTA. 

 DEUS fala das cabras montesas, as corças, o jumento selvagem, o asno veloz, o boi 

selvagem, o avestruz, o cavalo, o falcão e a águia. Vou compartilhar o que li na Palavra de 

DEUS hoje com você e observe como DEUS foi detalhista quanto ele falou do avestruz. 

Vejas as palavras do seu DEUS falando do avestruz: O avestruz bate alegres as asas; acaso, 

porém tem asas e penas de bondade? Ele deixa seus ovos na terra e os aquenta no pó e se 

esquece de que algum pé as pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. 

Trata com dureza os seus filhos como não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho, 

ele está tranquilo, porque DEUS lhe negou entendimento, mas quando dá um salto e se 

levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. 

 Que privilégio para quem gosta de animais saber a forma como determinadas 

espécies cuidam de seus filhos, como os protegem quando nascem, aonde colocam seus 

ovos, como os cobrem, como crescem e que bom saber que eles não precisam viver nem 

um pouco estressados, pois nosso PAI celestial cuida dos detalhes de sua vida. 

 Como é bom saber que o mesmo DEUS que cuida dos animais também cuida e 

protege você adolescente. O carinho de DEUS com você é tamanho que desde que você 

nasceu DEUS comissionou um anjo para te proteger. DEUS ESPÍRITO SANTO fala 

diariamente ao seu coração adolescente e te orienta no caminho em que você deve andar. 

Seu SALVADOR E SENHOR JESUS CRISTO já lhe providenciou o melhor presente 

que o céu pode te dar que é a sua salvação. Faça sua parte para permanecer os caminhos 

do SENHOR: estude a Bíblia, ore, louve e engrandeça diariamente o nome do SENHOR 

JESUS, ouça seus pais e aguarde as bênçãos divinas deste DEUS CRIADOR. 
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Dezesseis de Julho 

É melhor ouvir do que falar 

 Então Jó respondeu ao SENHOR e disse: Sou indigno; que 

te responderei eu? Ponho a mão na minha boca? Jó 40:3 e 4 

 Depois que DEUS deu apenas algumas pinceladas sobre que ELE é e as coisas que 

somente ELE é capaz, DEUS dá a Jó a chance de se manifestar, de colocar sua opinião, 

de se defender e quem sabe até discordar de DEUS. Veja a pergunta de DEUS para Jó: 

Disse mais o SENHOR a Jó: Acaso, quem usa de censuras contenderás com o o Todo 

Poderoso? Que assim argui a DEUS que responda. Nosso verso de hoje foi a humilde 

resposta de Jó à essa pergunta do Todo Poderoso. 

 Todos nós temos muito que aprender com essa resposta de Jó. Em primeiro lugar 

ele se sentiu indigno. Como não se sentir indigno quando comparamos nossa 

insignificância como mortais pecadores com a grandiosidade de nosso DEUS Todo 

Poderoso. Quando contemplamos nosso DEUS com os olhos da fé, como não nos sentir 

indignos e pequenos? Eu não sei se você já andou de avião, mas creio firmemente que é 

um dos melhores lugares para você se sentir pequeno diante da grandiosidade do DEUS 

Criador. Sempre que você andar de avião, prefira a janela e observe logo depois que o 

avião pegar altura, a beleza das nuvens e a imensidão do universo. Você irá ficar espantado 

com o tamanho do universo e a grandeza do seu DEUS Criador. Lá em cima 

acompanhado de mais cento e cinquenta passageiros, você se sentirá indigno e pequeno. 

Você pode viajar de avião quantas vezes você puder, mas nunca deixará de orar por 

proteção e segurança. Lá em cima você é mais do que ninguém um dependente completo 

do DEUS do universo. 

 Outro aprendizado das palavras de Jó serve em cheio para você e também para 

mim. Jó disse: Ponho a mão na minha boca. Eu preciso desse aprendizado na minha vida. 

É demonstração de sabedoria ouvir mais do que falar. Acabei de aprender com Jó que ficar 

mais quieto, falar menos, ouvir mais, pensar antes de falar, não falar bobagens que não 

enriquecem ninguém e muito menos a mim. Muitas vezes falamos piadas que não louvam 

ao nome do SENHOR e muitas delas são uma afronta direta a Lei de DEUS e em especial 

ao mandamento que nos ordena a não tomarmos o nome de DEUS em vão. 

 Com Jó aprendi hoje que posso falar somente o necessário, sem necessariamente 

deixar de ser quem eu sou. Falar menos, ouvir mais, ser mais sábio e pensar muito antes 

de falar. Quantos bons conselhos não nos chegam através do estudo minucioso da Palavra 

de DEUS não é verdade.  

 Estou me preparando para ir a uma reunião da liderança de minha igreja e irei 

precisar já dessas dicas importantes aprendidas com Jó. Que o SENHOR nos ajude a viver 

os conceitos aprendidos na sagrada Palavra de DEUS. Tenha um dia fantástico na 

companhia de seus pais, amigos e na presença do seu DEUS Todo Poderoso. 
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Dezessete de Julho 

DEUS e o hipopótamo 

 Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que 

come a erva como o boi. Jó 40:15 

 São impressionantes os argumentos usados por DEUS para mostrar a Jó e seus 

amigos o seu poder. DEUS vai conversando, vai falando, vai mostrando de forma clara que 

ELE é e quem eles são. Sempre que você adolescente quiser ter uma pálida ideia de quem 

DEUS é basta contemplar as estrelas numa noite em algum acampamento. Não tem como 

duvidar que DEUS não seja o nosso Criador, quando contemplemos tanta beleza e tanta 

grandiosidade. Olhar para as estrelas também de deixa humilde e pequeno. Como duvidar 

do poder criador de DEUS quando você contempla o nascer e o pôr do sol. Sempre que 

você tiver dúvida de quem é o seu DEUS de verdade, corra para o livro da natureza e sua 

dúvida sumirá. 

 Quando DEUS quis impressionar Jó e seus amigos com algum animal, ele não usou 

nem o poderoso leão e muito menos a veloz águia. Não utilizou as grandes baleias e muito 

menos os ágeis macacos. Não falou nada dos tigres, das ovelhas, dos bois, das vacas e muito 

menos do falcão. Quando DEUS quis impressionar a mente e o coração de Jó e seus 

amigos, ELE começa a lhes falar do hipopótamo. Você acredita nisso? DEUS tem a 

capacidades de nos surpreender, nos trazendo informações interessantes de um animal que 

quase ninguém sequer lembra que existe. 

 Vamos aprender com nosso grande DEUS curiosidades sobre o hipopótamo. Veja 

suas palavras: Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como 

o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos de seu ventre. Endurece 

a sua cauda como cedro, os tendões de suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são 

como tubos de bronze, o seu arcabouço, como barras de ferro. Ele é a obra prima dos 

feitos de DEUS. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade os montes lhe produzem 

pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo 

dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra e os salgueiros do ribeiro o 

cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo ainda que o Jordão se 

levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe 

meter um laço pelo nariz? Jó 40: 15-24. 

 DEUS tem realmente a capacidade de nos surpreender. Nunca tinha sequer tido a 

curiosidade de saber qualquer coisa sobre o hipopótamo e hoje ao terminar a leitura da 

Palavra de DEUS, senti quão grande é o meu DEUS. Quão sábio, quão grande e quão 

detalhista é o nosso maravilho DEUS.  

 DEUS nos deu uma aula sobre o avestruz e o hipopótamo: O que o livro de JÓ 

nos reserva para a nossa meditação no dia de amanhã? Não perca a oportunidade de 

começar amanhã o seu dia com DEUS e sua Palavra. Nosso DEUS irá te surpreender. 
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Dezoito de Julho 

DEUS e o crocodilo 

 Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a 

língua com uma corda? Jó 41:1 

 Depois que Jó e amigos aprenderam diretamente de DEUS sobre o hipopótamo, 

ELE resolve falar sobre o crocodilo que também é um animal perigosíssimo. Não sei se 

você adolescente já viu um documentário na televisão sobre um homem que desafiava e 

enfrentava crocodilos. Quem vê a coragem sobrenatural daquele homem fica realmente 

impressionado, pois não é nada fácil passar pela experiência de encarar a fera. 

 Veja como DEUS nos conta com detalhes sobre o crocodilo a partir do verso 13: 

Quem lhe abrirá as vestes de seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem lhe 

abrirá as portas de seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas 

escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo, que as ajusta. A 

tal ponto uma se chega à outra que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, 

aderem entre si e não se podem separar. Cada um de seus ferrolhos faz resplandecer luz e 

os seus olhos são como as pestanas da alva. De sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam 

dela. Das suas narinas procede a fumaça como de uma panela fervente ou de juncos que 

ardem. O seu hálito faz incendiar os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço 

reside a força e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre 

si. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, 

tremem os valentes, quanto irrompe ficam como fora de si. Se o golpe de espada o alcança 

de nada vale, nem de lança de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha e o cobre é 

podre. A seta o não faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes 

atirados são para ele como palha e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas 

pontiagudas, arrasta-se sobre a lama, como um instrumento de debulhar. A profundeza faz 

ferver como uma panela entorna o mar como caldeira de unguento. Após si, deixa um 

sulco luminoso. O abismo parece ter-se encanecido. Na terra não tem outro igual, pois ele 

foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos 

os animais orgulhosos. 

 Gostou dos detalhes sobre o crocodilo? Chamou-me a atenção o fato de que DEUS 

o fez para nunca ter medo. Já se imaginou se ainda na adolescência tivesse esse dom, de 

nunca ter medo? Ainda bem que não tem, pois talvez você já tivesse entrado em muita 

encrenca e talvez nem estivesse vivo. DEUS sabe o que dar a cada uma de suas criaturas.  

 Outra curiosidade é que a força do crocodilo não está na sua cauda, nem na sua 

mente, nem na sua boça e sim no seu pescoço. Que lugar incrível DEUS escolheu para 

abençoar o crocodilo não é verdade. 

 Como é bom curtir cada detalhe da Palavra de DEUS e principalmente quando o 

professor é o próprio DEUS. 
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Dezenove de Julho 

Intimidade com DEUS 

 Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te 

veem. Jó 42:5 

 Este é o último capítulo do livro de Jó e confesso que não foi nada fácil escrever cada uma 

dessas meditações. A história de Jó com certeza trouxe muitos ensinamentos e vocês adolescentes 

de DEUS nunca mais irão se esquecer do homem puro, reto, temente a DEUS e que se desviava 

do mal. Nunca irão se esquecer de que DEUS confiou tanto em Jó que permitiu que Satanás tirasse 

tudo o que era dele e o reduzisse a nada. 

 A história de Jó nos mostra os dois lados da vida de qualquer adolescente. Você consegue 

ver como sua vida é maravilhosa quando você anda pelos caminhos do SENHOR e por 

consequência recebe as bênçãos do SENHOR. Não estou falando que quem anda nos caminhos 

do SENHOR será rico como foi Jó. Entenda que riquezas podem ser uma benção para alguns e 

maldição para outros e se você não é rico não se preocupe com isso. Você que está em plena 

adolescência e já entregou sua vida ao SENHOR com certeza ELE proverá todas as suas 

necessidades e quem tem o SENHOR, não precisa de mais nada. 

 Com a história de Jó você consegue enxergar como sua vida piora quando o inimigo de 

DEUS, e nosso inimigo, toma conta de sua vida. A vida de Jó virou um caos quando Satanás matou 

seus filhos, seus servos e seus animais. Jó perdeu tudo e nem eu e nem você consegue medir o que 

foi isso na vida dele, pois não passamos pelos mesmos problemas que ele passou. Depois de perder 

tudo, Satanás ainda queria mais e o SENHOR permitiu que ele fizesse sua obra mais cruel, e 

ulceras, feridas e tumores encheram o corpo de Jó. Para fechar o circuito das maldições, sua esposa 

querida pede para ele amaldiçoar a DEUS e morrer. Que conselho horroroso não é verdade? 

Muitos cristãos só são cristãos quando as coisas vão bem para o seu lado. Quando a maré muda, 

eles mudam junto com a maré.  A esposa de Jó era assim e a Palavra de DEUS te mostrou o 

exemplo para que você não o seguisse. 

 Jó discordou ao longo de todo o seu livro da forma como tudo estava acontecendo em sua 

vida, mas ele não tinha a visão de que DEUS o estava testando, que ele estava sendo um espetáculo 

para toda a humanidade. DEUS queria muito que Jó passasse no teste da fidelidade. Se você 

adolescente estivesse no lugar de Jó você continuaria fiel?  

 DEUS através do redemoinho se faz presente na vida de Jó. DEUS lhe deu aulas sobre 

avestruz, hipopótamo e crocodilo. Jó ouviu os conselhos e repreensões da boca do próprio DEUS. 

Foi por esse diálogo, que Jó nos diz no verso de hoje que ele só conhecia o SENHOR DEUS só 

de ouvir, mas agora ele via o SENHOR. 

 A pergunta que te faço é: você como adolescente tem investido parte do seu tempo para 

buscar intimidade com DEUS? Você ainda reserva tempo para oração, louvor, leitura de sua 

preciosa Palavra? Invista tempo em intimidade com o SENHOR e aguarde as bênçãos que ELE 

tem reservado a todos que o colocam em primeiro lugar nas suas vidas. 
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Vinte de Julho 

Quando DEUS chama atenção 

Tendo o SENHOR falado estas palavras a Jó, o SENHOR disse 

também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra 

ti e seus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto 

como o meu servo Jó. Jó 42:7 

 Depois de DEUS falar tudo o que ELE queria falar, e na verdade só DEUS tem autoridade 

para falar o que ELE quer, depois de ouvir a confissão humilde de Jó, chega a hora de DEUS 

chamar a atenção de seus três amigos. DEUS em nenhum momento recriminou ao jovem Eliú, 

mas ELE tinha um recado muito forte para Elifaz, Bildade e Zofar. DEUS tinha um motivo muito 

forte e o nosso verso mostra exatamente o motivo da revolta e a ira de DEUS. 

 Um recado bem direto para o seu coração adolescente: Não queiram nunca suscitar a ira 

divina contra vocês, seja lá pelo motivo que for e seja lá pelas atitudes impensadas que se tomam 

quando se está na adolescência. Em nosso verso de hoje, vemos um DEUS irado e a história bíblica 

comprova que quando DEUS fica irado, sua justiça se manifesta. Não falar a respeito de DEUS 

sobre sua retidão suscitou a ira de DEUS contra os seus três amigos.  

 Outra atitude que também suscitava a ira de DEUS no passado era ver que seus filhos 

abandonavam os caminhos do SENHOR, a casa do SENHOR, o sábado do SENHOR, os 

casamentos do SENHOR, a adoração exclusiva ao SENHOR e debandavam para o império da 

idolatria. Creio na minha singela opinião que nada mais machuca o coração de DEUS do que ver 

que seus filhos que um dia entregaram suas vidas ao SENHOR agora desfilam felizes e alegres no 

território do inimigo, e DEUS respeita a escolha de seus filhos, mas o seu coração deve doer muito. 

Sejam estes ídolos de pau, pedra, bronze, prata e ouro como no passado, seja a internet, o celular, 

os seriados, as novelas e o futebol, como ídolos modernos, tudo que para você tem mais 

importância do que o SENHOR acaba virando idolatria. Quando você curte pornografia, bruxaria 

e outros venenos para alimentar sua mente, o que está acontecendo de verdade é que você está 

trocando o DEUS TODO PODEROSO pelo nosso inimigo como senhor de sua vida. 

 Ao ver na mídia televisiva a forma irreverente, debochada e zombeteira como o nome de 

DEUS é pronunciado chega a nos dar vergonha. Artistas que nunca tiveram sequer um momento 

de intimidade com o SENHOR, nunca tiveram a alegria de conhecê-lo, nunca tiveram aquela paz 

que só tem as pessoas que O conhecem, falam DELE como se fosse um homem qualquer. No 

fundo no fundo, estes homens estão atraindo a ira do SENHOR. Eles não têm a menor ideia com 

quem estão se metendo. Não se brinca com DEUS. DEUS ficou irado, mas como sua misericórdia 

e sua graça são maiores que a sua ira, DEUS deu aos amigos de Jó a oportunidade de mostrarem 

arrependimento oferecendo sacrifícios e ouvindo a oração intercessora de Jó. Grandioso amor de 

nosso DEUS. Apesar de irado, DEUS resolve perdoar. Louvado seja o nome do SENHOR. 
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Vinte e Um de Julho 

Porção Dobrada 

 Mudou o SENHOR a sorte de Jó quanto este orava pelos seus 

amigos e o SENHOR deu-lhe o dobro de tudo o que antes 

possuía. Jó 42:10 

 Hoje terminamos juntos a história do patriarca Jó e quantas lições foram extraídas da 

Palavra de DEUS para ajudar você adolescente nesta caminhada não é verdade?  

 Como não podia deixar de ser, neste último capítulo tem duas lições que você adolescente 

vai levar para o resto de sua vida. As duas lições estão bem claras em nosso verso de hoje, mas a 

primeira nos diz que DEUS mudou a sorte de Jó enquanto ele orava e intercedia pelos seus amigos. 

Uma das grandes bênçãos da adolescência, em minha opinião, e uma das maiores que recebemos 

quando somos adolescentes, é o privilégio e oportunidade de fazermos amizades. Os amigos que 

fazemos quando temos entre os treze e vinte e um anos dificilmente os esquecemos. A grande 

realidade é que a medida que envelhecemos, temos sérias dificuldades de fazer novos amigos, 

mesmo porque adultos geralmente tem mais interesses em determinados amigos do que em outros. 

O fator família, trabalho e tempo vão encurtando cada vez mais a possibilidade de se fazer amizade 

na maturidade. Muitos adultos por amor ao conforto fecham a porta para novas amizades e se 

contentam em ter a esposa ou o esposo como única opção de amizade. 

 Mas a realidade da adolescência é totalmente outra e se você tem o privilégio de frequentar 

uma igreja, a sua chance de conhecer novos adolescentes, que irão virar seus amigos ou pelo menos 

colegas serão muitas. Ter amigos confiáveis que também conhecem o SENHOR é realmente um 

privilégio de adolescentes cristãos, e te aconselho a aproveitar sua idade, expulsar a timidez e fazer 

o maior número possível de amigos, pois alguns deles serão seus amigos para o resto da vida. Meus 

dois melhores amigos conheci quando criança e o outro quando adolescente. São amigos até hoje, 

temos nossas famílias, nossas diferenças, mas o respeito, o carinho e a amizade sincera já dura 

muitos anos. 

 Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava e intercedia pelos seus amigos. Quantos 

amigos você tem na sua lista pessoal de oração? Você ainda não tem uma lista de oração? Pegue já 

uma folha de papel que tenha linhas, coloque o número de um até o trinta e um e divirta-se 

encaixando seus pais, irmãos, parentes e amigos ao longo dos trinta e um dias do mês. Depois que 

você tiver terminado, deixe bem perto de sua Bíblia, pois quando você tiver seus incríveis 

momentos com DEUS logo pela manhã, seus amigos estarão esperando que você ore e interceda 

por eles como fez Jó. 

 A outra grande verdade que você nunca esquecerá na história de Jó é que DEUS lhe deu 

em dobro tudo o que ele antes possuía. Se ele já era o homem mais poderoso do oriente, 

multiplique tudo por dois. DEUS tem inúmeras bênçãos a dar para todos os adolescentes fieis a 

ELE. Talvez ELE não lhe dê hoje o dobro do que você tem, pois, sua fidelidade estaria virando 

um negócio, mas ELE não deixará de abençoar a sua fidelidade.      
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Adole Brasil 

Julho - 2016 editadole  

 

 

Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de Julho 

Modelo de Rei 

 Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o 

mal. Salmos 101:4 

 Quando pensei em escrever meditações bíblicas para adolescentes pensei em ler a Bíblia 

toda de novo, capítulo por capítulo e orei ao SENHOR pedindo a tão preciosa inspiração para 

escrever. Na primeira meditação chamada Valores Eternos, escrita em 2013 e disponível no site: 

www.robinsonamorim.com.br desde 2014, comecei pelos primeiros cinco livros da Bíblia que 

foram escritos por Moisés, pulei para os primeiros cinquenta salmos e depois fui escrever sobre o 

evangelho de Mateus. O SENHOR continuou me inspirando através de Sua palavra e da meditação 

Adolescentes de DEUS também está no site, muitos adolescentes e professores a leram no ano de 

2015. Continuei com vários livros do Velho Testamento, depois mais cinquenta Salmos e depois 

o evangelho de Lucas. Chegamos agora ao ano de 2016 e esta meditação segue a mesma filosofia 

das outras e é exatamente por isso que vamos começara hoje pelo Salmo 101. 

 O rei Davi tinha talentos extraordinários. Além de guerreiro, tocava harpa e era 

compositor. Nosso salmo de hoje, ele escreve sobre o modelo de um bom rei e das virtudes 

necessárias para exercer o cargo. Vamos analisar a opinião do rei Davi e você adolescentes pode 

logicamente discordar. Coloque-se no lugar do rei Davi e tente entender o que ele valorizava e o 

que ele não gostava. Veja os versos abaixo: 

 Cantarei a bondade e a justiça, a ti SENHOR cantarei. Salmos 101:1 Segundo Davi a 

bondade e a justiça deveriam ser parte de seu louvor e este louvor deveria ser direcionado ao 

SENHOR. Quando você adolescente de DEUS louva, você exalta o nome do SENHOR? O 

SENHOR recebe o seu louvor ou você sequer sabe que palavras são aquelas em inglês que seus 

amigos e você repetem sem sequer saber o que são? 

 Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. 

Salmo 101:3 Que excelente motivo para ser um bom rei: não colocar coisa injusta diante de seus 

olhos. Nosso verso de hoje, Davi te traz dois bons conselhos que irão lhe acompanhar por toda a 

vida: não ser um adolescente perverso e sequer sonhar em se aventurar nos caminhos do mal. 

 Para Davi quem seriam os seus melhores súditos e funcionários? Os meus olhos 

procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, o que anda em reto caminho esse me servirá. 

Salmo 101:6. Na escolha de seus empregados esses devem ter sidos os critérios de Davi para 

seleção. Quem será que Davi não queria realmente no seu time? A resposta vem logo a seguir: Não 

há de ficar em minha casa o que usa de fralde, o que profere mentiras não permanecerá antes os 

meus olhos. No salmo de hoje, Davi mostra quem faria ou não parte de seu reinado e como ele 

agiria em determinadas situações. Se você tivesse a oportunidade de governar uma nação, quais 

seriam as suas escolhas? Gostou das dicas dadas pelo rei Davi. A Palavra de DEUS te traz sábios 

ensinamentos. Curta a Bíblia. 
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Vinte e Três de Julho 

Pelicano, Coruja e Passarinho 

 Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das 

ruinas: Jó 102:6 

 Que privilégio dividir com adolescentes de DEUS minhas impressões sobre os 

conselhos maravilhosos da Palavra de DEUS. Acabei de chegar de um acampamento de 

adolescentes na cidade de Aracajú, no estado de Sergipe. Quando encerrei o evento pedi que 

dois adolescentes saíssem de seus lugares e dessem o seu testemunho avaliando o evento, a 

programação e tudo o que eles tinham ouvido. Mais uma vez fiquei extremamente feliz com a 

poderosa ação do Espírito Santo na vida dos adolescentes, tocando seus corações e os 

conduzindo aos pés do SALVADOR. 

 Ler cada um dos próximos cinquenta salmos será a sua e a minha missão pelos 

próximos dias e você poder continuar aceitando a dica de levantar mais cedo, dobrar seus 

joelhos, orar por parentes e amigos, louvar o nome do SENHOR, abrir sua preciosa Bíblia, 

leia e deixe que o SENHOR lhe ensine a sua vontade. Você e eu só precisamos de atitude e 

disciplina. Se não perdermos nosso foco na comunhão com DEUS, com certeza seremos 

abençoados. 

 A essência do Salmo 102 é arrependimento e confiança e o salmista começa este louvor 

com o clamor comum a todos os pecadores. Veja se você já não fez uma oração parecida com 

essa: Ouve, SENHOR aminha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o 

rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa 

em acudir-me. Quem já não pediu e não clamou por uma resposta divina? Quem não anelou 

ter sua oração respondida o mais breve possível e de preferência do nosso jeito? Quando 

adolescentes de DEUS se ajoelham e colocam diante do SENHOR suas dúvida, suas angústias 

e seus problemas, tudo o que eles mais querem é que DEUS os ouça e ELE sempre te ouve. 

ELE sempre irá te responder de acordo com a vontade DELE, pois ELE sabe o que é melhor 

para você. Aprenda a ouvir as respostas de DEUS para sua vida, mesmo que elas sejam um 

não. 

 Se sentindo pequeno diante de um DEUS tão grande, o salmista se compara a um 

pelicano no deserto, a uma coruja em ruinas e a um passarinho solitário. Com certeza em 

algum momento de sua vida você já sentiu pequeno e abandonado, mas você continuou 

confiando no SENHOR e ELE sempre irá cuidar de seus filhos. Se ELE cuida dos pardais, 

ELE não irá se esquecer de você. 

 Veja a opinião do salmista a respeito de seu DEUS nestes versos: TU, porém 

SENHOR permanece para sempre a memória do seu nome de geração em geração. Verso 12. 

Todas as nações temerão o nome do SENHOR e todos os reis da Terra, a sua glória. Verso 

15. Ficará isto registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado, louvará o 

SENHOR. Verso 16. Você já faz parte desse povo que louva, engrandece e enaltece o nome 

do SENHOR? Que sua resposta seja SIM e a minha também. 
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Vinte e Quatro de Julho 

Adolescentes Precisam de Misericórdia? 

 Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade em 

eternidade sobre o que o temem e a sua justiça sobre os filhos 

dos filhos. Salmo 103:17 

 Bom dia para você adolescente de DEUS que parou para ler esta meditação. Se você gosta 

de presente, então você acabou de ganhar o Salmo 103 de brinde. Muitos dos versos deste salmo 

servem de fonte de pesquisa para inúmeros sermões sobre misericórdia. Será que adolescentes 

modernos, que vivem conectados, com amplo acesso à internet precisam de misericórdia? 

Adolescentes ricos e poderosos também precisam de misericórdia? Será que existe alguém na face 

da Terra que não precise de misericórdia. 

 Adolescentes que moram com seus pais precisam diariamente da misericórdia deles. 

Entrar diariamente num quarto de um filho adolescentes, ver aquela bagunça toda e ainda beijar 

seu filho e sequer reclamar da bagunça, nada mais é do que misericórdia. Quantos professores, 

sejam eles de escola pública ou privada, exercem diariamente a virtude da misericórdia em suas 

salas de aula. Entrar diariamente para ministrar aulas de manhã, de tarde e de noite para várias 

turmas que não estão nem aí para aprender nada com nada, nada mais é do que misericórdia. 

Muitos adolescentes só vão para a escola por imposição dos pais, pois por eles a vida da mais 

perfeita ociosidade seria a vida ideal.  

 Em breve e não vai demorar muito, você estará frequentando dois ambientes que não 

cultivam muito a virtude da misericórdia. No estágio ou na faculdade existe uma cobrança 

inimaginável para cima de você e atitudes tais como chegar atrasado ou fazer o que der na sua 

cabeça não se encaixam muito nesses dois universos. Professores universitários são literalmente 

despejadores de conhecimento e muitos desses ditos conhecimentos não irão ajudar sua vida 

profissional em absolutamente nada. Se no auge da transmissão desses conhecimentos durante as 

aulas, você não entender e não pedir misericórdia, você vai se vir em apuros para conseguir que 

algum colega te explique. 

 Se você pensou que a universidade é tensa, pense no ambiente de estágio ou mesmo de 

trabalho. No estágio você precisa de misericórdia e paciência de quem estará lhe ensinando. Em 

minha opinião, o estagiário deveria pagar para aprender e não a empresa pagar para lhe ensinar. 

Nem todas as pessoas em ambiente de estágio irão ter misericórdia contigo e quando você se tornar 

um profissional, a virtude da misericórdia quase some dos ambientes onde cada um tem que fazer 

o seu melhor para não perder o emprego e você vai precisar se acostumar com essa ideia. 

 Em contraste com este mundo real, complicado e onde nem sempre a misericórdia é bem-

vinda, você vai encontrar paz ao ler: o verso 8: O SENHOR é misericordioso e compassivo, 

longânimo e assaz benigno. Curta o verso 11: Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é 

grande a sua misericórdia para com os que O temem. Qual a verdadeira fonte da misericórdia? 

Está em DEUS. Agradeça a DEUS por ELE ser quem ELE é. 
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Vinte e Cinco de Julho 

Louvor ao DEUS Criador 

 Que variedade SENHOR nas tuas obras! Todas com 

sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. 

Salmo 104:24 

 Um dos maiores privilégios que os adolescentes de DEUS tem em suas vidas é poder ter 

a certeza confirmada pela própria Palavra de DEUS de que o DEUS dos adolescentes cristãos é 

um DEUS Criador. Nosso DEUS não é um vento, um objeto, um animal, uma estrela, um dragão, 

uma estátua de pau, pedra ou ouro. Nosso DEUS é o Todo Poderoso Criador do universo, ELE 

é o nosso mantenedor e ELE é o nosso PAI. Acreditar neste DEUS Criador, Salvador e 

Mantenedor é a própria base de nossa fé cristã e esta confiança neste DEUS, ninguém e nenhuma 

teoria científica poderá nos tirar.  

 Estava neste final de semana passado num encontro de adolescentes com CRISTO, num 

ambiente campestre e ali compareceram duzentos e dez adolescentes e seus respectivos 

professores. Logo na sexta à noite recebi uma carta de uma mãe extremamente preocupada com 

seu filho mais velho que havia dito para ela que como não existia prova da existência de DEUS, ele 

estava decidido a ser um ateu. Estamos falando de um adolescente nascido e criado dentro de uma 

igreja cristã e não de um adolescente que sequer tinha ouvido falar de DEUS. Ele tinha com certeza 

sido contaminado por teorias evolucionistas que não provam nada, mas exaltam e glorificam 

cientistas e pesquisadores e excluem a honra, a glória e a majestade devidas somente ao SENHOR. 

 Aproveitei para falar ao longo de todo o encontro que privilégio é poder acreditar em nosso 

DEUS, mesmo que não o vejamos. Isso se chama fé e sem fé é impossível agradar a DEUS. Esse 

é um verso conhecido e o outro também muito conhecido é: O justo viverá pela fé. Se pudéssemos 

provar a existência de DEUS seríamos iguais a ELE. Se pudéssemos desvendar os mistérios que 

envolvem o nome DEUS, seríamos iguais a ELE e isso nunca seremos. Seremos sempre criatura e 

ELE será o nosso Criador. Como é bom depender DELE.  

 Aproveitei para falar da palavra mágica que converte todos os ateus em falsos cristãos. Ela 

se chama turbulência aérea. Quando o comandante ou os comissários de bordo falam “apertem os 

cintos” que estaremos passando por uma área de turbulência, muitos ateus começam a rezar 

mesmo não acreditando em nada do que eles estão falando. Falei para aqueles adolescentes que 

no enterro de um cristão tem música, choro, gratidão, esperança de que um dia JESUS CRISTO 

vai voltar e irá ressuscitar os entes queridos, que serão transformados e morarão por toda a 

eternidade com o SENHOR. Já o enterro dos ateus ou descrentes é extremamente complicado, 

pois eles não têm a mesma esperança que um dia o ESPÍRITO SANTO DE DEUS implantou em 

nosso coração. 

 O salmista descreve as lindas obras da criação de DEUS ao longo deste salmo 104. Deguste 

cada verso e curta o privilégio de continuar acreditando num DEUS que te criou. 
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Vinte e Seis de Julho 

O SENHOR e seu povo de Israel 

 Rendei graças ao SENHOR, invocai ao SEU nome fazei 

conhecidos entre os povos os seus feitos. Salmos 105:1 

 O adolescente de DEUS que ama a SUA Palavra sabe muito bem que os trinta e 

nove capítulos do Velho Testamento, conta a história real de como DEUS escolheu um 

povo para chamar de seu. DEUS escolheu um patriarca, um ancião, um homem rico, para 

à partir dele começar toda a história da nação de Israel. Este ancião saiu de sua terra, de 

sua parentela, do seu conforto, de sua estrutura, de suas mordomias e acreditou piamente 

em tudo o que DEUS lhe prometera. Por acreditar que um dia seria o pai de uma grande 

nação, por acreditar que DEUS poderia fazer um milagre em sua vida, por confiar no 

DEUS TODO PODEROSO sem precisar ver nada, Abraão se tornou o pai da fé. 

 Como ser pai de uma nação e ao mesmo tempo olhar para sua esposa e acreditar 

que uma mulher já bem avançada em idade poderia ser mãe? Como ser pai e se olhar no 

espelho, pegar sua carteira de identidade e descobrir que também havia envelhecido e 

talvez nunca seria pai de verdade? Humanamente falando a promessa de DEUS para 

Abrão era uma impossibilidade, mas quem prometeu vitórias e um filho a Abraão não era 

um ser humano. Quando DEUS promete, ELE simplesmente cumpre, pois para ELE a 

palavra impossível nunca fez parte de SEU vocabulário. Nosso DEUS é o DEUS do 

impossível. Você adolescente pode ajoelhar agora se for possível e agradecer a DEUS por 

ELE ser quem ELE é? Não é maravilhoso ter um DEUS que pode todas as coisas? Que 

pode te ajudar a qualquer momento, pode resolver os seus problemas desde os mais 

simples até os mais complexos? Este é o DEUS de Abraão e o seu DEUS também. 

 O salmista consegue resumir em apenas dois salmos quase toda a história da nação 

israelita. Apesar de Sara e Abraão duvidarem de DEUS e tanto o fizeram que Sara 

emprestou sua serva mais nova para que Abraão tivesse um filho com ela, mas que ela 

também chamaria de seu. Com certeza o nascimento de Ismael não foi algo planejado por 

DEUS e sim por homens e estes não souberam confiar plenamente no SENHOR. No 

momento certo, DEUS envia seu Filho JESUS que acompanhado com dois anjos vem a 

terra para dizer a Abraão que Isaque seria o filho da promessa e tanto Abraão quanto Sara 

seriam pais e mães legítimos de uma grande nação. Não precisa eles dar uma ajuda a 

DEUS, pois se existe alguém que não precisa de ajuda, esse alguém é DEUS. 

 DEUS honrou suas promessas a Abraão através de seu filho Isaque que no futuro 

teria dois filhos chamados Esaú e Jacó. Jacó seria o eleito do SENHOR e dele viriam às 

doze tribos que formariam a nação de Israel. Depois de uma luta com JESUS, Jacó tem 

seu nome mudado para Israel e desta forma nasce o povo abençoado do SENHOR na 

face da terra. Nosso DEUS sempre irá cumprir o que prometeu. Acredite nessa verdade. 
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Vinte e Sete de Julho 

A Graça de DEUS 

 E assim trocaram a glória de DEUS pelo simulacro de um 

novilho que come erva. Salmos 106:20 

 O salmista continua a história da nação de Israel no salmo 106. Fico imaginando o 

povo de Israel no tempo do rei Davi cantando as estrofes destes salmos e ao mesmo tempo 

se lembrando de sua história passada ocorrida no tempo de Moisés. Ao entoar os acordes 

desses salmos, as lembranças de quão difícil foi para seus antepassados se relacionarem 

com o próprio DEUS. 

 A Palavra de DEUS não esconde o pecado e muito menos os pecadores. O que 

aconteceu no passado ficou escrito para que você adolescente de DEUS, ao abrir a Palavra 

de DEUS diariamente, permita que o ESPÍRITO SANTO DE DEUS lhe oriente a não 

cair nos mesmos erros. DEUS não se empenharia tanto em pedir que homens e mulheres 

escrevessem a história do seu povo para nada. Isso tudo que foi escrito foi escrito para 

nosso ensino e advertências. Não precisamos cair no mesmo erro de nossos irmãos 

israelitas, mas podemos sim imitar suas vitórias. 

 Este salmo nos mostra que a caminhada de Israel com DEUS não foi uma 

perfeição, muito pelo contrário. Se não fosse a graça manifestada diariamente nesse 

relacionamento este povo talvez nem existisse mais. Em todo o salmo a graça e o perdão 

de DEUS se mostrou abundante mesmo quando a ingratidão era a nota marcante no 

comportamento de seus filhos israelitas. 

 No verso três deste salmo, existe uma bem-aventurança que você adolescente, pode 

levar para sua vida: Bem-aventurado, ou seja, feliz, os que guardam a retidão e o que pratica 

a justiça em todo o tempo. Não é nada fácil fazer parte desse grupo de pessoas felizes, mas 

como adolescentes são movidos por desafios, e está aí mais um para sua vida. Ser reto e 

praticar a justiça. Um grande desafio. 

 Veja o verso sete: Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se 

lembraram da multidão das suas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar 

Vermelho, mas ELE os salvou, por amor de SEU nome, para lhe fazer notório o seu poder. 

Com certeza você adolescente se lembra da história. Moisés abre o Mar Vermelho e seu 

povo passa por dentro são e salvo. O salmista continua relembrando neste salmo os fatos 

negativos da história de seus antepassados. Eles tiveram inveja de Moisés e Arão, houve a 

rebelião de Datã, Coré e Abirão e para mim um dos piores momentos da história desse 

povo foi quando Arão, o próprio sacerdote do SENHOR, pede para o povo trazer ouro e 

com este ouro faz um bezerro fundido e o próprio sacerdote do SENHOR teve a 

petulância de comparar o SENHOR com o bezerro de ouro, afirmando para o povo que 

fora aquele bezerro que os havia tirado da terra do Egito. Quanta dor, quanta ingratidão 

este povo não causou ao coração de DEUS e mesmo assim sua graça foi maior. Amém. 
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Vinte e Oito de Julho 

Tribulações 

 Rendei graças ao SENHOR, porque ELE é bom e a sua 

misericórdia dura para sempre. Salmos 107:1 

 Quando os escritores bíblicos divinamente inspirados pelo Espírito Santo de DEUS 

escreviam a história sagrada, muitas das vezes usavam do recurso da repetição. Todos nós 

sabemos que quanto mais repetimos as informações, mais fácil fica nosso aprendizado. A 

prova clássica desta verdade é a tabuada. De tanto você repetir, você aprendeu e sabe tudo 

de cor até hoje. 

 O capítulo 107 tem este recurso da repetição em vários de seus versos e desafio 

você adolescente que já leu ou irá ler o Salmo 107 e encontrar essas passagens repetidas. 

A ideia principal deste salmo é que não importa que tipo de tribulação possa vir sobre você, 

DEUS nos salva. Para começar o nosso verso de hoje exalta a bondade e a misericórdia de 

DEUS. Este é um dos versos que vem repetido ao longo do capítulo e por ser muito 

conhecido de uma grande maioria dos adolescentes de DEUS. Alguém pegou essa letra, 

colocou uma excelente música nela e este verso também é conhecido como um corinho 

muito cantado no meio evangélico em geral. 

 O salmista começa o salmo falando das tribulações que o povo de Israel sofreu no 

deserto, como passaram com suas famílias por privações de alimento e água, mas no auge 

de suas tribulações o verso seis mostra como eles se safaram: Então na sua angústia 

chamaram ao SENHOR e ELE os livrou das suas tribulações. O caminho mais fácil para 

sair de uma tribulação segundo o salmista é a oração. Se você adolescente de DEUS já tem 

o maravilhoso hábito de orar quando tudo está em paz, então não encontrarás dificuldade 

nenhuma em orar quando as tribulações aparecerem e tenha a certeza que mais cedo ou 

mais tarde elas virão. 

 A caminhada dos adolescentes cristãos tem tribulações. Lembro que entrei na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro com dezessete anos e de cara reprovei por falta 

na aula de informática, por conta de não abrir mão da guarda do sagrado dia de sábado. A 

Lei de DEUS é clara, JESUS CRISTO veio também para cumprir a Lei e eu iria seguir as 

orientações de meu líder JESUS e de sua transparente Palavra.  

 Muitos adolescentes cristãos que moram no quarto país mais pobre da terra, a 

Guiné Bissau, sonham diariamente com alguém que possa pagar a fortuna de sessenta reais 

por mês e desta forma lhes garantir a mensalidade do ensino médio na melhor escola 

particular do país, que por sinal é uma escola adventista. Uma grande parte desses mesmos 

adolescentes não tem sequer papel higiênico para suas necessidades básicas e o sonho de 

uma grande maioria é possuir uma lanterna que custa uma fortuna para eles e quase nada 

para nós. Qual a sua tribulação? Pelo que você tem passado que lhe deixa realmente 

atribulado? Lembre-se que sempre existirá alguém numa situação pior que a sua. 
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Vinte e Nove de Julho 

Em DEUS faremos proezas 

 Em DEUS faremos proezas, pois ELE mesmo calca aos pés os 

nossos adversários. Salmo 108:13 

 O salmista e mais famoso rei de Israel, começa este salmo com uma declaração 

positiva a respeito de seu excelente relacionamento com o DEUS do universo. Não existe 

sequer uma margem de dúvida nas palavras de Davi e este verso nos traz uma boa 

motivação para começarmos muito bem nosso dia. Veja o que disse Davi: Firme está o 

meu coração ó DEUS. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. 

 Uma certeza como essa te dará forças espirituais para encarar mais um dia. Muitas 

pessoas acham que os adolescentes têm uma vida bem tranquila, mas o dia de uma grande 

maioria começa bem cedo, seu dia tem desafios, dificuldades, temores, medos e angustias 

como o de qualquer pessoa. Se você tem a mesma certeza do rei Davi, então aproveite os 

próximos momentos para louvar e engrandecer o nome de seu DEUS. É muito comum 

ver adolescentes cristãos ouvindo outros louvarem, mas eles próprios não o fazem. Pare 

para observar em sua igreja quantos adolescentes participam ativamente do serviço de 

cânticos e compare com os demais que estão sempre acompanhados de fone de ouvido. 

Se seu coração está firme, mude o rumo dessa prosa e passe a louvar mais do que 

meramente escutar o que os outros estão cantando. 

 Veja o verso quatro: Porque acima dos céus se eleva a sua misericórdia e a tua 

fidelidade para além das nuvens. Que ótima notícia a graça de DEUS ter-nos alcançado. 

Não importa o quanto nos desviemos dos caminhos do SENHOR, sua misericórdia e sua 

fidelidade sempre estarão do nosso lado. Nosso DEUS é realmente um DEUS incrível, 

maravilhoso, perdoador e fez o impossível para nos salvar, ao mandar seu filho JESUS para 

morrer por você e por mim. Fidelidade e misericórdia são SUAS marcas.  

 Nosso verso de hoje nos fala de proezas e tenho quase certeza que você já ouviu 

falar do livro Guiness de recordes. Muitos recordes, muitas proezas estão ali registradas, 

porém a grande maioria dos recordes ali registrados não ajudou a humanidade em 

absolutamente nada e, portanto, não foi uma proeza invejável. Quando vejo adolescentes 

de DEUS saindo de suas casas e chegando felizes para mais um congresso, quando os vejo 

sentado na casa de DEUS abrindo suas Bíblias e aprendendo como ser mais parecido com 

JESUS, isso sim é proeza. Quando adolescentes de DEUS colocam a camiseta da missão 

e saem em pleno sábado à tarde para recoltar alimentos e depois doar tudo para pessoas 

que estão passando necessidades, isto sim é proeza.  

 Você já parou para pensar em quantas proezas você com tão pouca idade já realizou 

para o SENHOR? Enquanto sua mente estiver antenada no reino de DEUS, suas mãos 

estiverem ocupadas em amar e ajudar seu próximo e seus pés estiverem andando nos 

caminhos do SENHOR, você estará realizando proezas. Maravilhosa verdade bíblica. 
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Quarta Semana 
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Trinta de Julho 

O Lado Humano do Rei Davi 

 Mas tu SENHOR age por mim por amor do teu nome; livra-

me porque grande é a sua misericórdia. Salmo 109:21 

 Minha versão bíblica diz que este salmo tem como título: Imprecações contra os 

inimigos. Fiquei muito curioso a respeito dessa palavra estranha, pois nenhuma pessoa com as 

quais me relaciono nunca falou ela. Como existe internet, descobri que imprecação é maldição 

ou praga. Fui ver a palavra depois que já havia lido o salmo inteiro e fiquei realmente com a 

impressão de que Davi estava jogando uma praga em seus inimigos. 

 Entenda o contexto da história do rei Davi. Ele era um garoto da roça, que cuidava de 

ovelhas, bois, vacas e outros bichos. DEUS viu nele um potencial para ser o rei de Israel. Não 

é maravilhoso o olhar de DEUS? Sob o olhar de DEUS você adolescente que se acha inferior 

não tem ideia de como DEUS te enxerga totalmente diferente. Saiu um dia de casa para ver os 

irmãos no acampamento de Israel e graças a sua habilidade com fundas e com pedras matou 

um gigante. Depois começou sua carreira como músico no palácio de Saul fez uma excelente 

amizade com o filho do rei e teve que sair às pressas, pois a inveja de Saul quase o levou à 

morte. Como era DEUS que estava no comando de sua vida, ele um dia voltou para o palácio 

da onde fugira, agora como rei de Israel. 

 De pastor de ovelhas a guerreiro Davi passou a ser amado por todos os seus súditos e 

ele sabia que sua vida como guerreiro não valia nada, pois a qualquer momento uma lança 

poderia mata-lo. Como rei sua vida valia menos ainda, pois ele poderia morrer por 

envenenamento ao se alimentar e, portanto, não deve ter sido nada fácil essa vida de rei. Devido 

ao cargo, poder, esposas, bens, dinheiro e autoridade, ninguém colecionava mais inimigos nos 

tempos bíblicos do que os reis e Davi não era exceção à essa regra. Ele tinha muitos, mas 

muitos inimigos mesmo.  

 Existe um provérbio popular que diz assim: Amigo meu não tem defeito, inimigo se 

não tiver, eu invento. Creio sinceramente que o rei Davi não gostava da ideia de ter inimigos, 

mas isso era inevitável para ele e todos os reis das terras bíblicas. DEUS permitiu que o rei 

Davi escrevesse um salmo onde ele rogava pragas e amaldiçoava todos os seus inimigos: Veja 

as urucubacas que Davi lançou contra seus inimigos: “Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a 

sua esposa. Andem errantes os seus filhos, mendiguem e sejam expulsos das ruinas de suas 

casas”. 

 Davi exatamente como você adolescente era um ser humano e como ser humano ele 

era um pecador e pecadores também lançam pragas contra seus inimigos. Se não fosse a 

misericórdia e o perdão de DEUS o que seria de Davi e de você? Davi sabia que era um 

pecador e por isso clamou: Mas tu SENHOR DEUS age por mim, por amor do teu nome, 

livra-me porque grande é a sua misericórdia?  

 Já se imaginou vivendo sem a misericórdia de DEUS? Impossível não é verdade? 
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Trinta e um de Julho 

O Sacerdócio do Messias 

 Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu 

poder com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da 

aurora, serão os seus jovens. Salmo 110:3 

 Se um dia todos os versos bíblicos fossem esquecidos, se a Palavra de DEUS nos fosse 

retirada como era feito na Idade Média pelo poder dominante, e se apenas um verso pudesse ficar 

conosco pelo resto de nossos dias eu escolheria João 3:16.  

 Com certeza você adolescentes de DEUS conhece João 3:16 de cor e salteado, mas não 

custa lembrar: “Porque DEUS amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Unigênito para 

que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna”. Para mim este verso consegue 

resumir a Bíblia toda. As maiores verdades das Escrituras conseguem estar neste verso: o amor de 

DEUS, a morte do Filho, a importância da fé e a garantia da vida eterna; tudo isso num só verso. 

O apóstolo João estava mesmo muito inspirado, e quando DEUS é a nossa inspiração, acontecem 

coisas maravilhosas. 

 JESUS CRISTO, DEUS PAI E DEUS ESPÍRITO SANTO estavam juntos quando 

decidiram criar o universo, quando criaram Adão e Eva e quando planejaram o fantástico plano da 

redenção caso seus filhos pecassem. Foi JESUS que se ofereceu para morrer pela raça humana 

caso ela pecasse. Estava nos projetos da Trindade uma operação resgate e se preciso fosse nosso 

líder JESUS iria colocar o plano em prática: ELE sairia da glória, deixaria de ser honrado e 

reverenciado diariamente pelos seus anjos e viria se oferecer para morrer pelos seus filhos 

pecadores. 

 Quando Eva abandou Adão por alguns momentos e deu confiança a uma serpente que 

falava começou a tragédia na história humana e o SENHOR começou a colocar em prática o 

maravilhoso plano feito antes da criação do mundo. Para mostrar quão terrível era a novidade 

chamada pecado, DEUS pessoalmente imola um carneiro, tira a lã e dá ao jovem casal prevendo 

que dias frios viriam e os avisa que o cordeiro morto seria um símbolo de seu filho JESUS que um 

dia viria morrer para salvar o casal da culpa do pecado. 

 O sacrifício diário de um cordeiro na história do povo de Israel nada mais era do que a 

lembrança da promessa da primeira vinda de JESUS feita ao casal no Éden. Quando os filhos 

israelitas traziam animais para serem mortos pela culpa de seus pecados, eles deveriam se lembrar 

da promessa feita aos nossos primeiros pais no Éden e deveriam aguardar ansiosos a vinda do 

Messias. JESUS nasce no meio deles conforme estava profetizado e depois de homem feito, nosso 

líder passou três anos e meio cumprindo tudo o que já se havia escrito a seu respeito. Seus filhos 

israelitas o rejeitaram e um dia a bela notícia do evangelho chegou até você adolescente. Um dia 

você se batizou e entregou sua vida ao SENHOR e hoje aguarda ansioso a Sua vinda. Que privilégio 

ter um pastor e sacerdote como JESUS CRISTO. A linda história do amor de DEUS em CRISTO 

JESUS sempre será a melhor história jamais contada nesta terra. O SENHOR é o teu pastor. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robinson H. Amorim 

 

 

Adole Brasil 

Revisão Ortográfica: Izabelle H. Machado 

Diagramação e Imagens: Marcelo Milani 

 O E-book “Nos Caminhos do Senhor – Julho 2016”  de Robinson 
Huguenin Amorim está licenciado com uma Licença Creative 

Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 
Internacional 

Mais Detalhes: Nossa Lincença 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/choose/www.robinsnamorim.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/
http://robinsonamorim.com.br/projetos/lincensa-creative-commons/

