
ROBINSON HUGUENIN AMORIM 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

 

 

Março - 2016 

editadole 
 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 

Adole Brasil 

 

 

Revisão Ortográfica: Izabelle H. Machado 

Diagramação e Imagens: Marcelo Milani 

 O E-book “Nos Caminhos do Senhor – Março 2016”  de Robinson 
Huguenin Amorim está licenciado com uma Licença Creative 

Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 
Internacional 

Mais Detalhes: Nossa Lincença 

A Grande Barreira de Coral - Austrália 

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/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Como usar a Meditadole 

Baixe o arquivo PDF no link 

http://issuu.com/bibliotecaadole 

Imprima o arquivo para usá-lo na 

cabeceira da sua cama ou levar 

onde quiser 

Leia também em seu computador e 

outros dispositivos móveis no 

formato PDF ou Revista Digital   

1 

3 

2 

4 

Sua revista digital está mais 

interativa! Procure pelos links que 

vão te levar a muitas surpresas... 

Leia sua 

Meditadole 

Agora 

mesmo! 

BAIXE AGORA 

http://issuu.com/bibliotecaadole
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://issuu.com/bibliotecaadole
http://issuu.com/bibliotecaadole


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejam Bem Vindos! 

  

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

  

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

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

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

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

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

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

nossa salvação? 

  

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

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

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

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

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

louvado pelas suas vidas tão adolescentes. 

  

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

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

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

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

  

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

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

para 2016. 

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

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

ache no Facebook. 

Boa leitura.  

/adolebrasil www.robinsonamotim.com.br R 
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ao lado  
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 A maior barreira de corais 
do mundo.  
 

A Grande Barreira de Coral 
australiana é uma imensa faixa de 
corais composta por cerca de 2900 
recifes, 600 ilhas continentais e 300 
atóis de coral, situada entre as praias 
do nordeste da Austrália e Papua-
Nova Guiné, que possui 2.900 
quilômetros de comprimento, com 
largura variando de 30 km a 740 km. 

A Grande Barreira de coral pode 
ser vista do espaço e é a maior 
estrutura do mundo feita unicamente 
por organismos vivos. 
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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 

A Arca da Esperança 

 Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus 

filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Gênesis 6:18 

 O assunto mais em voga em nosso país é a corrupção. Junto com ele vemos a cada dia 

a maldade e o pecado aumentando de forma assustadora. Mas por incrível que possa parecer 

esse assunto é bem antigo. Veja Gênesis 6:5 a 7: “Viu o SENHOR que maldade do homem havia 

se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Então se 

arrependeu o SENHOR de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou no coração. Disse o 

SENHOR: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis 

e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito”. 

 Imagine a decepção de DEUS com os moradores da Terra. Como DEUS sabe o futuro, 

ELE optou por fazer desaparecer aqueles moradores, pois se os deixasse viver as consequências 

para as gerações futuras seriam ainda piores. Mas será que DEUS não ia deixa ninguém para 

contar as histórias do passado? Mataria o SENHOR todos os seres humanos e começaria tudo 

de novo com um novo Adão? 

 No meio de uma geração má e corrupta DEUS encontra uma família de oito pessoas em 

quem ELE podia confiar. Vejamos Gênesis 6:8 e 9: “Porém Noé achou graça diante do SENHOR”. 

Eis a história de Noé: Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com 

DEUS. Se DEUS olhasse para o mundo de hoje conseguiria ver adolescentes justos, íntegros e 

que andassem com DEUS como foi o caso de Noé e toda a sua família? Quando DEUS olha para 

você e para mim quem ELE vê? Nós temos as virtudes que fazem com que DEUS se interesse 

por nós? Nós somos dignos de sermos alvo da graça divina? 

 Neste projeto de DEUS existiria o único dilúvio da história da humanidade, mas também 

existia uma arca da esperança. Nos planos de DEUS existia um Noé, uma esposa, três filhos e 

três esposas. Mas a arca foi preparada para levar mais pessoas e ao longo de uns bons cem 

anos, Noé pregava que o dilúvio viria e que as pessoas deveriam se preparar para fugir. Nosso 

DEUS nunca deixou de oferecer oportunidades de salvação ao povo antediluviano, mas a 

história bíblica mostra que eles não acreditaram em Noé e muito menos no SENHOR. Mas Noé 

e sua família confiaram plenamente na história de água caindo do céu, em animais que iriam 

entrar na arca e na história do anjo que fecharia a arca. Quando chegou o momento certo no 

relógio de DEUS, tudo aconteceu e milhões de incrédulos morreram por não confiarem no 

SENHOR. 

 Fico imaginando quantos bilhões de pecadores ridicularizam os milhares de pastores, 

líderes, jovens, adolescentes, adultos e idosos que passam sua vida de missionários anunciando 

a volta de JESUS. Estes tem sido anos de oportunidades, mas a grande maioria vai continuar 

tendo a mesma atitude dos antediluvianos. No momento certo, no relógio de DEUS, JESUS 

voltará com milhões de milhões de anjos para buscar o Seu povo que um dia O aceitou como 

SALVADOR E SENHOR e O amaram acima de todas as coisas deste mundo. O recado é simples: 

De que lado você estará quando JESUS voltar? A volta de JESUS é a nossa arca da esperança 

moderna. Eu quero estar dentro e você?  

Robinson H. Amorim 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Março 

Rei desde Menino 

 Tinha Josias oito anos de idade quando começou a 

reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. II Reis 22:1 

 Que abençoado não foi este menino não é verdade? Josias teve um perverso avô que era 

Manassés. Seu pai Amon fez também o que era mau diante do SENHOR e ele pequenino ainda, 

um menino com apenas oito anos de idade é coroado rei. 

 Logicamente que um menino de oito anos não tem a menor noção do que seja governar a 

si mesmo quanto mais governar uma nação como Israel, mas sempre por trás de reis meninos, 

adolescente e mesmo jovens existiam os conselheiros e sacerdotes que os orientavam. 

 Muitos adolescentes arrogantes e indiferentes acham que não tem nada a aprender com os 

seus ultrapassados pais, professores e líderes, na opinião deles lógico. O grande problema de se 

achar tão inteligente e moderno é que por faltar experiência de vida, acabam caindo facilmente na 

mão de adultos inescrupulosos que os usarão como mulas no tráfico de drogas, como prostitutas 

ou outras atividades em que o risco de morte é sempre presente. Se você é adolescente e tem pais 

cristãos, parentes, amigos, pastores, líderes, professores com quem você pode contar e que sempre 

te apoiaram, agradeça ajoelhado todo dia por isso, pois a grande maioria não tem a menor ideia do 

que vem a ser sequer a palavra apoio. 

 Com o avô e pai que teve, era de se esperar que o velho provérbio, filho de peixe, peixinho 

é fosse funcionar como está escrito. Mas não é que ele falhou mais uma vez? Vejamos o que a 

Palavra de DEUS fala sobre Josias: Fez ele o que RETO perante o SENHOR, andou em todo o 

caminho de Davi, seu pai e não se desviou nem para a direita e nem par a esquerda. II Reis 22:2 

 Preste bem atenção na história real desse menino e rei. Com um antecedente familiar 

péssimo, com exemplos nada confiáveis dentro de sua própria família, Josias, contra tudo e contra 

todos, resolveu andar nos caminhos do SENHOR. Não faço a menor ideia de quem você é e muito 

menos quem são seus pais, mas o exemplo de Josias merece ser imitado por você. 

 Não importa muito se seus pais são cristãos ou não, se eles te deram um bom exemplo ou 

não. Se eles tentaram e não conseguiram ser quem você esperava que eles fossem. Josias teve um 

péssimo avô e um péssimo pai e, no entanto, ele ESCOLHEU andar nos caminhos do SENHOR. 

Nem para a direita e nem para a esquerda. Sempre reto nos caminhos do SENHOR. Hoje você 

adolescente aprendeu com o exemplo de uma criança de oito anos de idade. Obrigado rei Josias 

pelo exemplo de vida que nos deixou na Bíblia. 

 Louvado seja no nome do SENHOR pela inspiração de Sua Palavra. 
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Dois de Março 

O Princípio da Honestidade 

 Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara 

nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. II Reis 22:7 

 Quando se está na adolescência não são todos os assuntos que chegam na mídia que 

conseguem atrair o seu interesse. Adolescentes em geral acompanham as modernidades 

tecnológicas principalmente às ligadas aos novos celulares. Geralmente os garotos adolescentes 

acompanham muito mais as feiras de jogos eletrônicos do que as meninas e as competições on line 

de jogos virtuais fazem a cabeça da galera adolescente em muitos lugares do planeta. Não são 

poucos adolescentes que tem entrado em cursos técnicos de informática para ser tornarem 

programadores e muitos deles são motivados a isso para poderem criar seus próprios jogos, 

aplicativos, começar a ganhar dinheiro e se der ficar rico. 

 Enquanto essas são suas grandes preocupações, uma história real e assustadora deixou 

todos os brasileiros boquiaberto em 2014 e os escândalos só aumentam em 2015. A maior 

companhia brasileira de petróleo e uma das maiores do mundo tem sido alvo constante de 

quadrilhas inteiras de seres humanos ligados aos também corruptos partidos políticos. Através de 

prática básica de suborno, eles conseguiram quase levar a companhia a falência. Muita coisa ainda 

vai rolar nessa história e os noticiários só tem os olhos voltados para esses acontecimentos 

lamentáveis na vida de nossa nação brasileira. 

 Para que você entenda como funciona o esquema do suborno, vou te explicar. As grandes 

empresas de petróleo precisam estar sempre investindo dinheiro em novos poços de petróleo, em 

novas frentes de trabalho e como a Petrobrás não consegue fazer tudo sozinha ela abre 

oportunidade de trabalho para que outras empresas ou pessoas lhes prestem esses serviços. Isso é 

o que eles chamam de licitação. Quando a licitação é honesta, o que é algo quase impossível de 

acontecer, os representantes delas entregam envelopes ou arquivos eletrônicos dizendo quanto 

custaria o preço de seus serviços. Quem tem o melhor preço ganha. Isso se a licitação fosse honesta. 

 No caso especifico da Petrobrás, todas as empresas que participavam das licitações já 

sabiam com antecedência quem iria ganhar e geralmente todas elas ganhavam uma parte do bolo, 

seja direta ou indiretamente. Quem ganhava a licitação sempre iria entregar milhares ou milhões 

de dólares aos diretores da Petrobras, que por sua vez, são estrategicamente colocados em empresas 

como essa pelos famosos partidos políticos que também recebia parte desse negócio sujo. 

 No tempo de Josias ele resolveu reformar o templo, conseguiu os donativos como povo, 

pagou os que fizeram a obra e não houve o menor problema com suborno e desonestidade 

conforme você leu no verso de hoje. Que diferença quando DEUS faz parte de nossa vida. Como 

pertencer ao SENHOR faz toda a diferença em sua vida? 
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Três de Março 

O Rei Reformador 

 Também tirou da Casa do SENHOR o poste ídolo, que levou para 

fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o 

reduziu a pó, que lançou sobre as sepultaras do povo. II Reis 23:6 

 Que menino, que adolescente, que jovem e que adulto foi o rei Josias! Que caráter, que 

determinação, que disposição, que boa vontade ele teve para romper com o reinado do mal e de 

pecado que Satanás havia plantado no coração dos reis de Israel e dos israelitas.  

 Para começar a melhor e maior obra de reforma jamais vista na história da nação de Israel 

para onde Josias foi? Acertou o adolescente que disse que ele foi para a igreja. Sim, isso mesmo. 

Veja o que está escrito em II Reis 23:2 e 3: O rei subiu a Casa do SENHOR e com ele todos os 

homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde 

o menor até o maior e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na 

Casa do SENHOR. O rei se pôs em pé junto a coluna e fez aliança entre o SENHOR para o 

seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o 

coração, e de toda alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro e 

todo o povo anuiu a esta aliança. 

 Josias foi ao encontro do SENHOR, na Casa do SENHOR, fez uma aliança com o 

SENHOR seu DEUS, com seus súditos e depois ele partiu para uma autêntica obra de reforma. 

Vou fazer um pequeno resumo do que este rei fez e você adolescente que ama a Palavra de DEUS 

vai poder conferir tudo no capítulo 23 de II REIS. 

 Ele ordenou que tirassem do templo do SENHOR todos os utensílios que se tinham feito 

para Baal, para o poste ídolo e para os exércitos do céu e os queimou fora de Jerusalém. Isso 

mesmo que você acabou de ler: o rei Josias queimou tudo. Ele destituiu, ou seja, tirou do cargo de 

sacerdote os que prestavam culto a Baal, ele queimou o poste ídolo, ele derribou as casas de 

prostituição cultual que estavam dentro da Casa do SENHOR. Ele profanou e queimou todos os 

locais onde a idolatria imperava na nação de Israel. 

 Prezado adolescente, isso sim é reforma de verdade. Não é aquela reforma que você diz 

que começou com um apelo na hora do culto, você se comove, promete mudar algo em sua vida 

e na hora do almoço sequer lembra do que prometeu. Reforma tem tudo a ver com atitude. Sem 

atitude, sem reforma. Sem o rompimento imediato com os laços que te prendem ao inimigo, não 

existe reforma. Não sei o que ainda te prende ao inimigo, mas quem sabe serão músicas profanas 

do mundo, serão suas roupas que você as idolatra por causa de suas marcas, serão os hábitos 

errados de alimentação que não se afinam com o regime ideal previsto na Palavra de DEUS. O 

que te mantem preso ao inimigo e te impede de ser livre plenamente em CRISTO JESUS? Pense 

sempre no exemplo de Josias quando você quiser começar um projeto de reforma na sua vida. 
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Quatro de Março 

Nabucodonosor Cumpre a Profecia 

 Naquele tempo, subiram os servos de Nabuconodosor, o rei 

de Babilônia e a cidade foi cercada. II Reis 24:10 

 Depois de vários testemunhos reais sobre a vida de reis e rainhas que na sua grande maioria 

desonraram o SENHOR com suas vidas e levaram o povo de Israel a pecar, chegamos a um dos 

mais tristes episódios que poderia ter acontecido na história do povo de Israel. 

 Depois de tantos pecados ofensivos ao SENHOR, depois de ter sido trocado diversas vezes 

por Baal, Astarote e outros deuses de pau e pedra, depois de que que seus próprios reis queimavam 

seus filhos em sacrifícios aos deuses pagãos, o SENHOR finalmente retirou sua mão de proteção 

e uma nação forte e poderosa, a famosa Babilônia, cumpre sua parte na profecia bíblica e faz cativa 

toda a nação de Israel. 

 Se você que é um adolescente de DEUS que tem uma certa intimidade com a Palavra do 

SENHOR, com certeza você vai lembrar dos famosos jovens da tribo de Judá que foram levados 

para Babilônia por Nabucodonosor. Lembra de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? É, foram estes 

quatro jovens que Nabucodonosor levou como cativos para o seu reino. 

 Quando penso nas inúmeras batalhas e guerras que o povo de Israel teve de enfrentar 

sempre me vem à mente os vencedores saqueando os perdedores, novos reis assumindo o 

comando de nação e os perdedores virando escravos e tendo que recomeçar suas vidas nessa triste 

condição. Com Babilônia a história foi outra e vamos deixar que a própria Bíblia te mostre os 

estragos que eles fizeram: Levou dali TODOS os tesouros da Casa do SENHOR e os tesouros da 

casa do rei e segundo tinha dito ao SENHOR, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que 

fizera Salomão, rei de Israel, para o templo do SENHOR. II Reis 24:13 

 Ainda tem mais um pouco: Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os 

homens valentes, todos os artífices e ferreiros ao todo dez mil. Ninguém ficou senão o povo pobre 

da terra. II Reis 24:14  

Nabucodonosor, o rei de Babilônia, mandou seu chefe da guarda chamado Nebuzadarã e 

ele QUEIMOU a Casa do SENHOR e a casa do rei como também todas as casas de Jerusalém e 

também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Para mim esse cidadão foi o precursor 

do terrível Nero que incendiou a cidade de Roma. 

 O triste destino do povo de DEUS foi voltar a ser escravo novamente. E o que deve ter 

dado uma enorme dor em seus corações era sair de sua Jerusalém e olhar para trás e ver o belíssimo 

templo de Salomão sendo queimado  com todos os utensílios de ouro, prata e bronze. Nascia desta 

forma o primeiro império mundial, a temível Babilônia.  
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Cinco de Março 

Momentos de Louvor 

 Naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez, 

a Asafe e seus irmãos de celebrarem com hinos ao SENHOR. I 

Crônicas 16:7 

 Posso praticamente afirmar que a grande maioria de adolescentes que um dia entregaram 

seu coração ao SENHOR JESUS sentem um prazer muito grande quando louvam ao SENHOR. 

Que adolescentes de DEUS não tem uma ou várias músicas que mexem com o mais íntimo de seu 

ser? Que adolescentes de DEUS não vibram na sua casa ou na casa do SENHOR quando toda a 

congregação ou sua família canta sua música predileta? 

 Existem várias formas de você exaltar o nome do SENHOR e com certeza quando você 

adolescente cantarola músicas, hinos e louvores que exaltam ao seu DEUS, você O está adorando. 

 Em muitas igrejas cristãs, o louvor é uma instituição tão forte e tão presente que os pais 

colocam seus filhos bem cedo para aprenderem a ler partituras e desta forma sua formação musical 

ficará completa. Milhares e milhares de meninos e meninas cristãos, chegarão a se formar em 

música em plena adolescência e serão uma bênção para suas famílias, igreja e para o mundo. 

 A música pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Eu me lembro que na minha 

adolescência costumava cantarolar as músicas que se tocavam fora do arraial do povo de Israel e 

me lembro de minha mãe ter me corrigido apenas uma vez dizendo que aquelas músicas não 

glorificavam e nem engrandeciam o nome do SENHOR. Entendi o recado e parei de cantar as 

músicas que não agradavam ao SENHOR. Ficou bem claro para mim que se as músicas não 

agradam ao SENHOR então elas agradam ao inimigo do SENHOR e tanto eu como você que 

pertencemos ao SENHOR JESUS não iremos perder tempo com esse lixo. 

 Começamos hoje a ler o livro de Crônicas e depois de passar por quinze capítulos de 

genealogias, me deparei com o verso de hoje e vi que o rei Davi autorizou a Asafe e seus irmãos a 

celebrarem com hinos os momentos de adoração. Encontramos as preciosas letras dos Salmos 

96,105 e 106. Leia com atenção cada um dos vinte e nove versículos e você encontrará versos 

especiais como esses: Cantai ao SENHOR, todas as terras, proclamai a salvação dia a dia (Verso 

23): Tremei diante dele, todas as terras, pois ELE firmou o mundo para que não se abale (Verso 

30): Rendei graças ao SENHOR, porque ELE é bom e sua misericórdia dura para sempre (Verso 

34). Eu encerro com o verso 36: Bendito seja o SENHOR, DEUS de Israel, desde a eternidade 

até a eternidade. 
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 Boa música sempre irá combinar com os adolescentes do SENHOR. Se você tem o dom 

para cantar ou tocar, não perca tempo e exerça seu dom em toda a sua plenitude. Louvado seja o 

nome do SENHOR pelo seu talento sendo usado na causa de DEUS.  

 

Seis de Março 

Bênçãos sem Medida 

 Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a 

fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu o SENHOR 

abençoaste e abençoada será para sempre. I Crônicas 17:27 

 O que vem à mente de um adolescente quando ouve a palavra bênçãos? Quantas vezes 

por dia você agradece as bênçãos de DEUS na sua vida? O que você entende por bênçãos? O seu 

conceito de bênçãos se resume a coisas que o dinheiro pode comprar? As melhores bênçãos são 

materiais ou as espirituais? Se você pudesse escolher você gostaria de ter uma casa ou um lar? O 

que é bênção quando se está em plena adolescência? Gostaria de poder estar do seu lado e ouvir 

sua opinião. 

 Davi faz um pedido ao SENHOR. Ele pede e deixa o SENHOR à vontade para abençoar 

a sua casa, pois para Davi quando DEUS abençoava era para sempre. DEUS tem inúmeras bênçãos 

para adolescentes e para mim nada é tão bom ter na adolescência como um pai e uma mãe. Quem 

teve a bênção ainda maior de ter um pai e uma mãe cristãos, então realmente você foi premiado. 

 Pais e mãe de verdade que cuidam de seus filhos em cada fase de sua existência são 

verdadeiras espécies em extinção. Cada vez mais os adultos não querem ser pais e mães e por isso 

que em países ricos como os da Europa e o Canadá quase não nascem mais crianças e eles precisam 

importar casais jovens de outros países, geralmente com nível superior completo para trabalharem 

lá e criarem seus filhos por lá também. 

 Se hoje você adolescente conseguiu acordar e ver seus pais dê um grande abraço neles e 

diga, não da boca para fora, mas sim do fundo de seu coração, que você os ama. Faço isso algumas 

vez dentro da semana. Ligo para meus pais bem rapidamente apenas para lhes dizer que os amo e 

sinto, pelo embargo em suas vozes, que eles se emocionaram com o carinho. 

 Se você, além de pai e mãe, tem o privilégio de ter irmãos, tios, avós, primos, se tem três 

refeições na sua mesa, se tem água potável para beber e tomar seu banho, se tem uma escola para 

ir, professores que ainda queiram te ensinar então você sabe exatamente o que são bênçãos. 

Milhões e talvez bilhões de adolescentes só queiram ser iguais a você, mas eles não podem. 

 A melhor bênção que DEUS te deu além de sua preciosa vida, foi ELE ter envidado a 

JESUS CRISTO para te salvar do pecado, da justiça e do juízo eternos. ELE te livrou de morrer e 
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nunca mais ter a chance da ressureição. ELE vai voltar para buscar seus filhos e vai leva-los para 

reinar com ELE por toda a eternidade. Você já aceitou a JESUS CRISTO como seu Salvador e 

SENHOR? Já recebeu de graça a bênção da salvação. Se você já tem essa bênção maior em sua 

vida, então louve diariamente ao SENHOR por isso. Que o SENHOR lhe preserve cada dia em 

seus caminhos. Feliz dia abençoado para você. 

 

Sete de Março 

O SENHOR de Davi 

 E o SENHOR dava vitórias a Davi por onde quer que ia. I 

Crônicas 18:6 

 O capítulo dezoito de I Crônicas tem apenas dezessete versículos e conta as muitas vitórias que 

o lendário rei Davi conseguiu. 

 Ele derrotou os filisteus, os moabitas, Hadadezer que era o rei de Zoba, os sírios que vieram 

ajudar Hadadezer, os reis de Tibate  e de Cum que cederam todo o seu bronze a Davi, os edomitas lhes 

ficaram por servos. No meio de tantas declarações de vitórias, de força, de soberania e de poder, 

encontrei o nosso verso de hoje. 

 Este verso encontra-se escrito duas vezes neste mesmo capítulo e quando os escritores bíblicos 

queriam valorizar algo no contexto, eles repetiam o que era mais importante. O sucesso de Davi tinha 

um segredo e o segredo era o SENHOR. O SENHOR dava as vitórias a Davi. Não era a sua força ou 

de seus inúmeros valentes, não era a estratégia que ganhava a guerra. Não era o poderio bélico que fazia 

a diferença. Quem fazia a diferença na vida de Davi era o SENHOR. 

 Prezado adolescente, você está muito novo, sua vida é totalmente desconhecida, você tem 

sonhos, mas talvez falte os planos para conseguir realizá-los. Você não tem trabalho, não tem dinheiro 

e fica sonhando e sonhando com o dia que irá poder trabalhar e começar a realizar seus sonhos. A 

grande maioria dos adolescentes dependem financeiramente de seus pais e a grande maioria dos pais 

luta com muito sacrifício para lhe dar a sua sobrevivência com dignidade. 

 Você tem desafios incríveis a serem enfrentados. O seu primeiro grande desafio na adolescência 

com certeza absoluta são seus estudos. Nos áureos anos da adolescência você tem que completar o seu 

nono ano custe o que custar. Depois vem os três anos bem tensos para completar o ensino médio. Os 

iluminados governantes de nossa nação criaram um monstro chamado ENEM e quem tem que se 

estressar para mais uma prova? Mais um desafio? Lógico, são os adolescentes. É muito fácil criar tarefa 

para os outros fazerem não é verdade? Nenhum governante ou professor que tenha criado o ENEM 

precisou estudar para fazê-lo. 

 Além do ENEM, para muitos o vestibular, principalmente nas faculdades particulares, passa a 

ser o melhor caminho para se conseguir o tão sonhado título universitário. Se você sonha com as 

faculdades federais, estaduais ou municipais se prepare para não se formar no período sonhado, pois 
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professores e servidores irão com certeza fazer greve e com certeza seus governantes não irão dar o que 

eles pedem e lá se vão em média dois ou três meses sem aula. Para variar na briga entre o mar e o 

rochedo, quem leva a pior é o marisco e o marisco é você.Com tantos desafios pela frente e eu nem 

falei de começar a namorar. Apegue-se ao SENHOR, conte sempre com ELE para ser um vencedor. 

Bem-vindo a dura realidade da vida adolescente, mas o SENHOR é sua vitória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

 

 

Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Primeira Semana 
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Oito de Março 

Humilhados 

 Tomou então Hanum os servos de Davi e raspou-os e lhes 

cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. I 

Crônica 19:4 

 Se existe algo que machuca os adolescentes é humilhação. Quando seus amigos te 

ridicularizam porque sua roupa não é a mais moderna isso é humilhação. Quanto eles tiram com 

a sua cara porque seu celular é de três anos atrás, isso é humilhação. Muitos adolescentes 

pressionam seus pais para terem sempre o melhor celular, andar com as melhores roupas para não 

serem humilhados pelos colegas ou melhor, os inimigos da escola. 

 A Palavra de DEUS conta em I Crônicas 19:1-5 uma história terrível sobre humilhação. 

Davi era rei em Israel e com muito pesar no coração ficou sabendo da morte do rei Naias que no 

passado havia sido muito misericordioso com ele. Para mostrar carinho e consideração pelo 

falecido pai, ele mandou mensageiros para consolar seu filho Hanum que o havia sucedido no 

trono. Excelente a atitude de Davi, pois quase ninguém hoje me pleno século 21 faria a mesma 

coisa que ele estava se propondo a fazer. Levar carinho, oferecer o ombro para alguém chorar, ser 

o ouvido que o próximo precisa não é para qualquer ser humano. 

 Com a melhor das intenções, os servos de Davi devem ter saído de suas casas com banhos 

tomados, barbas devidamente cuidadas, colocado suas melhores roupas e saíram para uma legítima 

missão de carinho e amor do próximo do rei Davi. 

 O que se podia esperar do rei Hanum? Que ele desse um tratamento cinco estrelas para 

os servos de Davi, pois afinal de contas carinho gera carinho e amor gera amor. Mas como a maioria 

das vezes, as boas intenções não são bem compreendidas e os príncipes deles fizeram a cabeça do 

rei e disseram que os servos de Davi estavam ali para espionar o reino deles. 

Robinson H. Amorim 
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 Então aconteceu um dos piores rituais de humilhação já mencionados na Palavra de 

DEUS. O próprio rei Hanum raspa a barba dos servos de Davi e lhe corta as vestes até as nádegas. 

Consegue imaginar a cena? Homens adultos que cultivaram a barba desde a sua adolescência para 

serem respeitados em sua sociedade, de repente, do nada se sentiram desonrados, e para piorar 

seu drama, suas vestes foram cortadas até a metade das nádegas, deixando a outra metade de fora. 

 Prezados adolescentes de DEUS, humilhar o seu próximo sequer deve fazer parte de seus 

pensamentos mais secretos. Não o inclua em seu projeto de vida. DEUS tem planos fantásticos 

para seus filhos adolescentes e com certeza humilhar e ser humilhados não fazem parte do sonho 

de DEUS para sua vida. Com a história de hoje, a Palavra de DEUS te ensinou a não fazer nada 

que venha a trazer humilhação ao seu semelhante.  

 

Nove de Março 

A Liberalidade de Ornã 

 Então disse Ornã a Davi: Tome-a ó rei, meu senhor para 

si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para 

holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para oferta de 

manjares, dou tudo. I Crônicas 21:23 

 O capítulo vinte e um de I Crônicas começa de uma forma terrível e espantosa. Veja o que 

está escrito na minha Bíblia: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o 

censo de Israel. Que coisa terrível quando o inimigo atua na vida de reis, de governantes, de 

governadores, de prefeitos, de pais, tios, avós, na minha vida e na tua vida ainda adolescente. 

 Como sabemos que aceitamos os ataques de Satanás ou estamos ouvindo a voz de DEUS? 

A resposta está num dos ensinos mais claros e transparentes que aprendemos com nosso líder 

JESUS CRISTO. Ele não se cansou se nos ensinar: Pelos seus frutos os conhecereis. 

 Quanto você ouve a voz de DEUS seu relacionamento com ELE sempre vai bem. Quando 

você levanta cedo, você vai procurá-lo, vai abrir Sua Palavra, vai louvá-lO, vai orar, vai ler sua lição 

bíblica do dia. Depois deste primeiro encontro com o seu DEUS, seus frutos, isto é, suas atividades 

diárias irão te provar que vale a pena começar seu dia com ELE. A começar pela forma como você 

vai tratar melhor seus pais e irmãos, passando por seus amigos e demais parentes. O seu convívio 

diário com DEUS vai transbordar em bênçãos para você e os seus queridos. As pessoas que se 

relacionarem com você verão que você esteve com ELE. DEUS, o TODO PODEROSO, irá te 

usar como um canal de bênçãos para a humanidade perdida. 

 A grande verdade na história bíblica de hoje é que Davi aceitou a sugestão de Satanás e não 

deu ouvidos ao apelo que Joabe, seu general, que com certeza foi a voz do ESPÍRITO SANTO 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
0 

 

DE DEUS naquela hora. Davi rejeita a voz do Espírito Santo e manda cumprir suas ordens. DEUS 

não gostou nem um pouco do que Davi fez e executou um juízo contra Davi e sua nação. Mas em 

determinado momento Davi foi até a casa de Ornã que era um jebuseu e não um israelita e solicitou 

parte de seu terreno para fazer um altar ao SENHOR. 

 Ornã não só ofereceu o terreno como quis dar os bois, os trilhos para a lenha e o trigo. Em 

resumo, ele se dispôs a colocar a mão no bolso e doar tudo o que fosse preciso para fazer atender 

as necessidades da causa do SENHOR naquele momento. Davi não aceitou a oferta de Ornã e 

como ninguém dizia não para o rei, ele acabou aceitando o que o rei Davi lhe oferecera e vendeu 

aquele pedaço de terra por seiscentos ciclos de ouro. 

 Que diferença a atitude de Ornã e de milhares de cristãos abençoados em todo o mundo 

que se recusam a colocar suas mãos um pouco mais fundo em seus bolsos para acelerar a pregação 

do evangelho. Quando começares a trabalhar, lembre-se de Ornã. 

Dez de Março 

Faze a Obra 

 Dispõe-te, pois e faze a obra e o SENHOR seja contigo. I 

Crônicas 22:16 

 Davi, o mais amado e reverenciado rei de Israel, tinha um sonho e era um sonho bom. Ele 

anelava em seu coração construir um templo ao SENHOR. Talvez Davi sonhasse com milhares 

de israelitas entrando com seus filhos e filhas e se assentando no lugar sagrado. Ele devia sonhar 

com os músicos entrando, se posicionando, afinando seus instrumentos, testando-os e depois que 

reinasse novamente o silêncio entrariam os coristas, os sacerdotes e a plataforma. Quantos sábados 

maravilhosos não seriam santificados com a presença do SENHOR em seu santo templo? O 

DEUS que santificou o sábado na criação, que o colocou na Sua lei como dia santo e sagrado estar 

presente no próprio dia que Ele criou junto com o Seu povo seria maravilhoso!! 

 Mas sabe o que DEUS fez com o sonho dourado de Davi? DEUS foi sincero e direto com 

o Seu servo e disse que como ele tinha derramado muito sangue por ser um guerreiro e quem 

construiria o templo para ELE seria seu filho Salomão. Que pancada direta no sonho de Davi. 

DEUS jogou por água abaixo o seu sonho. O que você adolescente de DEUS pode aprender desse 

incidente? Aprenda a entregar seus sonhos ao SENHOR e se eles não se realizarem relaxe, pois 

não eram os melhores para você. É simples assim, não tem disse e me disse, se DEUS não permitiu 

é porque como o seu PAI que é, ELE sabe com certeza o que é melhor para vocês. Não fique 

frustrado se sentindo um perdedor quando sua vida, seus sonhos e seus planos não estiverem 

andando do seu jeito. Pelo contrário, entregue sua vida, seus sonhos e seus planos nas mãos do 

SENHOR e aprenda a relaxar nos braços do PAI. Lembre-se do Salmo 34:7: Entrega o teu 

caminho ao SENHOR, confia NELE e o mais ELE fará. Isso é para você hoje e agora.  
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 Em lugar nenhum do velho testamento eu li o que li hoje em Crônicas 22:16. Na minha 

mente sempre imaginei que se DEUS proibiu Davi de construir o templo então para mim ele não 

poderia mexer num único tijolo que fosse para ajudar na construção. Mas não foi isso que encontrei 

nesse verso. Para minha grata surpresa o rei Davi deixou muita coisa encaminhada. Ele encarregou 

pedreiros de prepararem as pedras, acumulou ferro e bronze em quantidade, acumulou madeira, 

juntou cem mil talentos de ouro e um milhão de talentos de prata, bronze e ferro em tanta 

abundância que sequer foram pesados. 

 Que desafio teve Salomão! Ele tinha que construir a CASA DO SENHOR. O templo do 

SENHOR seria um marco na adoração ao Altíssimo. Davi deixa dois conselhos para Salomão: 

Agora, pois, meu filho, o SENHOR seja contigo afim de que prosperes e edifiques a casa do 

SENHOR teu DEUS, como ELE disse a seu respeito. Que o SENHOR te conceda prudência e 

entendimento para que quando regeres sobre Israel guardes a lei do SENHOR teu DEUS. Para 

Salomão sobrou o desafio: faze a obra e Salomão fez.  

 

Onze de Março 

Trinta e Oito Mil Pastores 

 Foram contados os levitas de trinta anos para cima: seu 

número, contados um por um foi de trinta e oito mil homens. I 

Crônicas 23:3 

 Se existia um rei que gostava de saber quantas pessoas havia em seu reino e o que elas 

faziam, esse rei era Davi. Na minha singela opinião como o soberano e administrador do império 

israelita ele precisava mesmo saber quantos e o que faziam os súditos de seu reino. 

 Quando DEUS, através de Moisés e Josué, tirou seu povo do Egito e os colocou depois de 

muito empenho na abençoada terra de Canaã, todas as tribos, exceto uma, tiveram terras como 

herança. Uma única tribo não teria herança e esta foi a tribo de Levi. DEUS separou os levitas para 

serem os líderes espirituais de Seu povo. Enquanto as outras onze tribos se dedicavam ao cultivo 

da terra, criação de gado e o comércio em geral, os levitas tinham a função de cuidar das coisas do 

templo do SENHOR. Eles seriam os pastores fazendo todo o trabalho de oferecer sacrifícios pelos 

pecados do povo, ouvir, aconselhar e gerenciar todas as festas e os rituais espirituais trazendo a 

realidade dos levitas para a sua realidade na sua igreja local, os levitas seriam os pastores, os 

sacerdotes, os bispos ou o nome que tiver na sua igreja o seu líder espiritual. 

 Davi contou os levitas e eles chegaram a trinta e oito mil homens, e o que tanto eles faziam? 

Será que havia trabalho diariamente para toda essa tribo e seus pastores? Se eles não plantavam, 

não colhiam e não comercializavam, como eles faziam para manter suas famílias e todos esses trinta 

e oito mil pastores? 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
2 

 

 A própria Palavra de DEUS vai te responder logo nos versículos quatro e cinco: Destes 

havia vinte e quatro mil para superintenderem a obra da casa do SENHOR, seis mil eram oficiais 

e juízes, quatro mil porteiros e quatro mil para louvarem ao SENHOR com instrumentos que Davi 

havia feito para esse mister. 

 Como você pode ver adolescente do SENHOR, tudo era bem dividido, bem administrado 

e não faltava trabalho para ninguém. 

 O próprio DEUS instituiu duas moedas que fazem Sua obra avançar nesta Terra e elas se 

chamam dízimo e oferta. O dízimo é 10% de sua renda bruta que deve ser separado e entregue na 

Casa do SENHOR e terá mesma serventia do propósito original que é manter os pastores e suas 

famílias. DEUS não definiu o percentual para as ofertas, pois as mesmas têm a ver mais com a sua 

gratidão pelas bênçãos que DEUS lhe dá do que com a sua fidelidade. O dizimo tem a ver com 

fidelidade. Os 10% do SENHOR não podem ser 9% ou 8% quanto você tiver doente. A parte do 

dízimo é 10% e isso é imexível e inegociável e se você adolescente por acaso ficar com a parte do 

SENHOR para você, o próprio SENHOR no livro de Malaquias vai te chamar de ladrão e você 

não vai querer ser chamado de ladrão pelo próprio DEUS não é verdade? 

Doze de Março 

Ministério da Música 

 Davi juntamente com os chefes do serviço, separou para o 

ministério os filhos de Asafe, de Hemã e de Jedutum, para 

profetizarem com harpas, alaúdes e címbalos. I Crônicas 25:1 

 Levantei no meu horário habitual para ter meu encontro com DEUS e orei ao SENHOR 

para que você adolescente também tenha feito o mesmo. Hoje vou trabalhar no meu emprego pela 

manhã, almoçar e sair do trabalha às 14 horas, pois estarei viajando para a cidade de Rio Negrinho 

em Santa Catarina. Lá acontecerá uma convenção do Ministério Jovem da Associação Norte 

Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Oitocentos e dez líderes de jovens, de 

adolescentes, de desbravadores, de ministério da música receberão instruções e estarei indo para 

compartilhar conhecimentos. 

 Ontem ao ler I Crônicas 23 e 24, fiquei surpreso com os trinta e oito mil pastores que 

atuavam no ministério sacerdotal no reinado de Davi. Hoje ao abrir a Palavra de DEUS para buscar 

inspiração para mais esta meditação e também para mais um dia de vida, qual não foi a minha 

surpresa em ler que na nação israelita havia um ministério da música. 

 Você já viu que nosso verso de hoje o próprio rei Davi separou os filhos de Asafe, Hemã 

e Jedutum para profetizarem com harpas, alaúdes e címbalos? Duas coisas bem interessantes aqui 

nesse verso: Davi escolheu famílias inteiras para o ministério do louvor e isso é um sinal de que os 

pais ensinavam seus filhos. A música fazia parte da vida destas famílias e Davi os abençoou 
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tornando-os ministros de música e responsáveis pelo louvor. A segunda observação é que o escritor 

de Crônicas comparou o louvor a uma profecia, ou seja, o louvor instrui e alimenta o povo de 

DEUS com o poder que vem da Palavra de DEUS. 

 Agora veja este verso: O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto 

do SENHOR, todos eles mestres, era de duzentos e oitenta e oito. I Crônicas 25:7. Conseguiu ver 

o nível dos ministros de música do povo de Israel? Duzentos e oitenta e oito servos de DEUS, 

todos mestres e todos comprometidos e instruídos no canto do SENHOR. 

 A grande pergunta que faço aos adolescentes hoje é: as músicas que você ouve diariamente 

exaltam ao SENHOR ou ao inimigo do SENHOR? Os adolescentes do mundo que não conhecem 

ao SENHOR com certeza não ouvem as músicas do Cordeiro de DEUS. Eles preferem as músicas 

da serpente. Você que é de DEUS tem a mesma postura de alguém que não é do SENHOR? Que 

qualidade de música está sendo incorporado ao seu caráter na adolescência? Ela te edifica ou te 

destrói. Que a música celeste faça parte da sua vida. Que seus dias sejam melhores com o louvor 

do Céu. 

 Louvado seja o SENHOR pelas músicas que você canta e as que ouve. Bom dia. 

 

Treze de Março 

Conhece o DEUS dos teus pais 

 Tu meu filho Salomão conhece o DEUS de teu pai e serve-o de 

coração íntegro e alma voluntária. I Crônicas 28:9 

 Que bênção divina poder abrir a Palavra de DEUS com toda a segurança cada dia no começo 

da manhã e receber diretamente de DEUS seus conselhos e orientações como um presente especial 

para o seu dia. Davi, o rei mais querido rei de Israel, reúne todos os príncipes de tribos, os capitães, os 

administradores, os oficiais, os poderosos e todos os homens valentes para apresentar seu filho Salomão 

como seu sucessor. 

 Davi teve vários filhos e da mesma forma como Davi foi escolhido pelo SENHOR, para ser o 

rei de Israel, DEUS diz a Salomão que era ele quem sucederia seu pai no comando da nação israelita. 

Segundo o propósito do SENHOR, era Salomão quem deveria construir o templo e, portanto, o 

reinado de Salomão era plano do SENHOR. 

 Prezado adolescente, DEUS tem seus planos e você precisa entender que nosso DEUS é 

soberano, Todo Poderoso, Criador, Mantenedor dos céus e da Terra e todo o universo é regido por 

leis que o próprio SENHOR criou. Estava nos planos do SENHOR e isso se cumpriu. Quando você 

despertar a cada dia, peça ao SENHOR que se cumpra em você a vontade de DEUS, ou seja, os planos 

do SENHOR. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
4 

 

 Olhe de novo o nosso verso de hoje e você verá dois conselhos de Davi para seu inexperiente 

filho Salomão: o primeiro conselho é que ele deveria conhecer o DEUS de seus pais. O DEUS que 

teus pais, adolescentes te deixou de presente a sua Palavra para orientá-lo nos caminhos do SENHOR 

e só depende de você, investir mais tempo em ler e estudar a sua Palavra.  

 O segundo conselho era para que Salomão servisse ao SENHOR de coração íntegro e de alma 

voluntária. DEUS espera uma adoração completa, inteira ou íntegra, não dividida e voluntária. DEUS 

não se agradava com ofertas de animais doentes e também não se agrada hoje de uma adoração obrigada 

ou forçada. 

 O verso 9 continua: Porque o SENHOR esquadrinha todos os corações e penetra todos os 

desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, se o deixares, ELE te rejeitará para 

sempre. 

 Bons e sábios conselhos do rei Davi para seu filho Salomão e agora caberia a Salomão colocar 

em prática esses dois conselhos que seu velho pai estava lhe ministrando. Geralmente adolescentes não 

curtem muito ouvir conselhos dos mais velhos preferindo ouvir a opinião de amigos de sua idade. Mas 

amigos de sua idade não devem ser suas melhores referências em aconselhamento, pois lhes falta 

experiência de vida. Quem já passou pela estrada da vida vai poder te orientar melhor que seus amigos. 

Quando for procurar conselho, procure com prioridade seu pai e sua mãe. Eles irão saber o que fazer. 

 

 

Quatorze de Março 

As Bênçãos da Liberalidade 

 E ainda porque amo a casa de meu DEUS, o ouro e a prata 

particulares que tenho dou para a casa de meu DEUS, afora tudo 

quanto preparei para o santuário. I Crônicas 29:3 

 Davi entregou as plantas de todos os compartimentos do templo para Salomão e conseguiu 

arrecadar, muito provavelmente de impostos e de tributos que as nações submissas lhe pagava, os 

recursos necessários para a grande obra de construção que viria pela frente. 

 Depois que Davi falou o que você leu no verso de hoje, depois de tudo que ele juntou, ele fez 

um apelo emocionado ao povo de Israel como está escrito no verso cinco última parte: “Quem, pois, 

está disposto, hoje a trazer ofertas liberalmente ao SENHOR”? 

 Dar liberalmente para a causa do SENHOR é uma das maiores demonstrações que um cristão 

pode fazer para provar para si mesmo que o dinheiro não é a prioridade número um em sua vida. A 

causa de DEUS nesta terra não avança mais porque milhões de cristãos ser recusam a dar um pouco 

mais do que já estão dando e desta forma a obra do SENHOR emperra e não progride. 
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 Depois que Davi disse que iria doar seu ouro e sua prata, depois de mostrar tudo o que ele já 

havia acumulado e depois de fazer o apelo emocionado, qual seria a reação dos ricos e também dos 

pobres habitantes do povo de Israel?  

 Para a honra e a glória do DEUS TODO PODEROSO veja a reação do povo no verso seis: 

“Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de mil e os de cem, e até os 

intendentes sobre as empresas do rei, VOLUNTARIAMENTE deram para o serviço da casa de 

DEUS”. 

 Veja agora prezado adolescente, o que a bênção da liberalidade produziu na vida deles: 

“Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesoureiro da Casa do SENHOR, a cargo 

de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração 

integro deram eles liberalmente ao SENHOR. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo”, 

I Crônicas 29: 8 e 9. 

 Provavelmente você ainda na adolescência nem tenha como entender toda essa alegria e 

esse sentimento de louvor que brotou no coração do povo de Israel, porque dinheiro na sua mão 

é simplesmente algo que não existe, mas vai chegar um dia que você irá estagiar ou trabalhar e você 

deverá lembrar de sua fidelidade com o dízimo e sua liberalidade com as ofertas. Quando esse dia 

chegar sinta na pele o mesmo prazer que milhares de israelitas sentiram quando puderam devolver 

e doar para a obra do SENHOR. Um dia você conhecerá de perto as bênçãos da liberalidade. Essa 

é a minha oração para sua vida. Que o SENHOR lhe cubra de bênçãos materiais e espirituais. Bom 

dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

 

 

Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Segunda Semana 
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Quinze de Março 

A Oração de Davi 

 Pelo que Davi louvou ao SENHOR perante a congregação toda 

e disse: Bendito és tu SENHOR, DEUS de Israel, nosso pai, de 

eternidade em eternidade. I Crônicas 29:10 

 E o rei Davi continua: 

 “Teu, SENHOR, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade: porque teu é tudo 

quanto há nos céus e na terra, teu, SENHOR é o reino e TU te exaltaste por chefe sobre todos.  

Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está 

o engrandecer a tudo dar força. Agora pois, ó nosso DEUS, graças de damos e louvamos o seu glorioso 

nome.  

 Por que quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas 

coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos.  

Robinson H. Amorim 
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Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra 

são os nossos dias na terra e não temos permanência.  

Senhor nosso DEUS, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu 

santo nome vem da tua mão e é toda tua. 

Bem sei meu DEUS que prova os corações e que da sinceridade te agradas, eu também, na 

sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas; acabo de ver com alegria que o teu 

povo, que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. 

SENHOR, DEUS dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração 

do teu povo estas disposições e pensamentos.  

Inclina-lhes o coração para contigo e a Salomão meu filho, dá coração integro para guardar os 

teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para 

o qual providenciei”. II Reis 29:11-29. 

De todas as orações bem conhecidas encontradas na Palavra de DEUS, para mim a que melhor 

exalta a grandiosidade, a majestade, o poder e tudo o que bem representa o nosso maravilhoso DEUS, 

encontrei nesta oração. Como é bom ter um tempo para ler tudo de novo e se encantar com todo o 

poder, a glória e a santidade do SENHOR. 

 Depois desta solene oração de Davi, onde o nome do SENHOR foi glorificado e exaltado, o 

rei deu a ordem e toda a congregação louvou o nome do SENHOR.. Sempre que você quiser fazer 

uma oração em que o nome do SENHOR seja exaltado e glorificado, busque inspiração nesta incrível 

oração de Davi e tão logo você termine de glorifica-lo e exaltá-lo, agradeça a ELE por ELE ser quem 

ELE é.  

Dezesseis de Março 

A morte de uma lenda 

 Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e gloria 

e Salomão seu filho reinou em seu lugar. I Crônicas 29:28 

 Depois de sua especial oração, depois de capitalizar recursos para a construção do templo, 

depois de dar também de sua reserva pessoal para o templo de Salomão, depois de empossar seu 

filho em seu lugar, Davi segue o caminho de todos os seres humanos e morre. 

 Aquele adolescente ruivo, filho de Jessé, que cuidava de ovelhas não tinha a menor noção 

do que iria acontecer depois daquele encontro com o profeta Samuel. Para refrescar sua memória, 

vamos ler juntos o que encontramos em I Samuel 16:11 a 13: “Perguntou Samuel a Jessé: 

Acabaram-se os teus filhos?  

Ele respondeu: Ainda falta o mais novo, que está apascentando ovelhas. Disse, pois Samuel 

a Jessé: Manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-
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lo e fê-lo entrar: Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o SENHOR: Levanta-te e 

unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos e 

daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi”. 

 Sinceramente, creio que somente DEUS consegue ver um rei no corpo de um adolescente. 

Um adolescente apenas, cuidando de ovelhas, se divertindo, curtindo a natureza, dando milho, sal, 

água, palha para alimentar cada uma delas, curtir o nascimento de cada ovelha ou cordeiro que 

nascesse. Foi esse garoto do campo que Deus escolheu para se tornar o rei mais amado, mais 

querido, mais reverenciado de toda a história dos reis de Israel. 

 Prezado adolescente, não se preocupe se sua origem foi humilde como foi a de Davi ou 

abastada como deve ter sido a adolescência de Salomão, mas você sempre deve lembrar que DEUS 

tem um projeto fantástico para sua vida e esse projeto chama-se SALVAÇÃO.  

 Davi não teve uma vida perfeita, muito pelo contrário. Seus pecados talvez sejam os mais 

horripilantes de todas as Escrituras Sagradas, mas a Palavra de DEUS nos diz que “onde abundou 

o pecado, superabundou a graça”. Davi tinha uma maravilhosa virtude que mexia com o coração 

de DEUS e ela se chamava arrependimento e quanto ele se arrependia era um arrependimento 

sincero e DEUS gostava tanto disso a ponto de sua Palavra mencionar Davi como o homem 

segundo o coração de DEUS. 

 Isso decididamente é GRAÇA. É receber do SENHOR algo que não merecermos e por 

não merecermos para nós deveria ser de graça. A GRAÇA de DEUS chama-se JESUS CRISTO, 

que viveu, morreu e ressuscitou para salvar o adolescente mais pecador Que a GRAÇA do 

SENHOR seja uma realidade plena em sua vida. Bom dia para você! 

 

Dezessete de Março 

O Pedido mais Sábio 

Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento para que eu 

saiba conduzir-me a testa deste povo, pois quem poderia julgar a este 

grande povo? II Crônicas 1:10 

Você adolescente de DEUS e eu vencemos ontem mais uma etapa no nosso desafio de 

lermos juntos e meditarmos diariamente na Palavra do SENHOR. Acabamos o livro de I Crônica 

e agora trinta e seis novos capítulos de II Crônicas precisam ser lidos, degustados e apreciados e 

que muito nos auxiliarão na nossa jornada espiritual. 

Fui dar uma olhada por alto em todo o livro de II Crônicas e como minha Bíblia tem 

referências, vi que a totalidade deste livro já havia sido escrito em I e II Reis e se o nosso DEUS 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
9 

 

quis que essas histórias fossem repetidas de novo, então só nos cabe a tarefa de completar a missão 

de ler e recebermos os presentes que virão da companhia diária com DEUS e Sua Palavra. 

DEUS tinha uma forma de governar seus filhos. Uma forma única e maravilhosa e ela se 

chamava teocracia, ou seja, o governo de DEUS. Mesmo com alguns problemas causados não por 

DEUS, mas por seus filhos israelitas, enquanto este povo confiou plenamente no SENHOR e em 

Seu governo, eles foram ricamente abençoados. 

 Mas num daqueles lamentáveis dias da história da nação israelita, começaram a ver que 

eles eram a única nação que não tinha um rei humano e logicamente deveriam se sentir orgulhosos 

disso, pois eles eram os únicos que tinham o SENHOR. Mas eles, como humanos que eram, 

começaram a achar o máximo o luxo, a ostentação, a nobreza, a riqueza, os cavalos, a comida, os 

palácios, os hábitos e a vida extravagante dos reis das nações vizinhas. Toda essa observação 

prolongada gerou neles um pecado terrível chamado inveja ou cobiça e eles tiveram a ousadia de 

chegar para DEUS e pedir um rei humano para guia-los.  

 Já parou para imaginar como DEUS dever ter se sentido? DEUS estava sendo tirado do 

trono da vida deles e em seu lugar iria entrar um grupo de mortais e falíveis pecadores, muitos deles 

preocupadíssimos apenas consigo mesmo, com sua família e sua eterna necessidade de poder e 

dinheiro.  

 Nosso verso de hoje fala do pedido de Salomão e como você está curtindo sua adolescência, 

nada melhor do que sabedoria para viver nestes dias tumultuados e perturbados que estamos vivendo. 

 Adolescentes de DEUS precisam de sabedoria para se alimentar, se vestir, se comportar em 

casa e em público, para se conduzir, para saber escolher que música ouvir e que filme ver, com que 

amigos andar, o cursinho e a faculdade que cursará, a futura namorada que quer ter e no futuro e bem 

mais na frente no tipo de família que irá formar. Todas essas escolhas dependem de SABEDORIA e 

ela vem do SENHOR. Bom dia! 

 

Dezoito de Março 

Nosso DEUS é 

 A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso 

DEUS é maior que todos os deuses. II Crônicas 2:5 

 Depois de um domingo histórico no Brasil, onde milhões de brasileiros foram às ruas para 

protestar contra a onda de corrupção que tomou conta dos governantes e das pessoas que os 

subornaram, consigo acordar tranquilo, sentir que poderei ter uma semana normal de trabalho e 

atividades e vibrar com a certeza plena de que DEUS continua dirigindo os caminhos da 

humanidade. 
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 Abrir logo de madrugada Sua Palavra e encontrar refúgio no verso de hoje não tem preço. 

Enquanto milhões de pessoas confiam plenamente em si mesmas, outros confiam em seus líderes 

políticos, outros confiam em seus pastores, os mais místicos confiam totalmente em horóscopos, 

nós cristãos acreditamos e confiamos PLENAMENTE NO SENHOR. 

 Veja bem, adolescente, o contexto em que Salomão vivia. Sua nação de Israel era cercada 

por toda espécie de cultos e rituais a deuses de pau, pedra e barro. Alguns povos adoravam Baal, 

o deus da chuva, outros adoravam Astarote, outros adoravam ídolos de madeira, outros adoravam 

bichos como ratos e cobras. No meio desse emaranhado de deuses falsos, de tanta idolatria que 

era sempre combatida por DEUS, logo nos dois primeiros mandamentos de Sua eterna lei, 

Salomão se ergue como uma luz, um farol, em meio as trevas morais e espirituais de seu tempo e 

diz claramente para quem quisesse ouvir que o DEUS de Israel é > do que todos os outros deuses. 

 Em pleno século 21, adolescentes cristãos ou não estão direcionando suas mais preciosas 

atenções para seus novos ídolos. No mundo literário das trevas, três escritoras têm alcançado um 

sucesso estrondoso de vendas junto ao público adolescente escrevendo sobre vampirismo, 

duendes, bruxaria, magia, satanismo, anjos do mal, vida após a morte e coisas do gênero. São 

instrumentos de Satanás para desviar adolescentes dos caminhos do SENHOR. Suas aparições em 

público geram um verdadeiro frisson entre os(as) adolescentes que esperam horas na fila para terem 

seus novos livros autografados por estes agentes do inimigo. Seus livros são caríssimos, mas mesmo 

assim vendem mais do que pão quente. Entre essas histórias existe a de uma adolescente de 

quatorze anos que teve um sonho e com base nesse sonho escreveu um livro onde Lúcifer é 

exaltado e DEUS sequer existe. 

 A Palavra de DEUS te aconselha a fugir desses livros, desses encontros, desses vídeos onde 

Satanás se apresenta como um anjo do bem e vai iludindo a milhares e milhares que não conhecem 

a verdade que você conhece. Os tempos e os adolescentes podem mudar, as estratégias do inimigo 

para te destruir também, mas com Salomão aprendi hoje que meu DEUS é MAIOR e isso nos 

basta para ficarmos ao seu lado. Quem tem DEUS na sua vida não precisa se perder no lado do 

inimigo. Feliz dia com DEUS. 

 

 

Dezenove de Março 

A Glória do SENHOR 

 De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para 

ministrar por causa da nuvem, porque a gloria do SENHOR 

encheu a casa de DEUS. II Crônicas 5:14 

 Os capítulos 3 e 4 de II Crônicas mostram todo o empenho de Salomão comandando a 

construção do Tempo de Jerusalém e logo de cara fiquei surpreso ao saber que Salomão começou a 

construir o templo a partir do monte Moriá, onde o SENHOR aparecera ao seu pai Davi. Na minha 
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opinião ou Salomão fez uma homenagem ao seu pai ou queria sempre que o povo se lembrasse que 

naquele lugar DEUS já havia aparecido. 

 Se você adolescente quiser investir seu tempo na leitura da Palavra de DEUS, vai ver que 

Salomão e sua equipe não mediram esforços para completar sua missão e você também verá que cada 

compartimento, cada porta, cada utensílio usado, cada espaço ocupado, tudo o que foi feito em prol do 

templo foi produto de muita competência, muita dedicação, muito trabalho e muita santidade. 

 Depois que tudo ficou pronto, Salomão manda trazer algo que era muito especial e sagrado 

que era a arca da aliança que estava na cidade de Sião e agora deveria sair de lá para ocupar seu lugar 

no templo do SENHOR. 

 A Palavra de DEUS nos diz em II Crônicas 5:7 e 8 o lugar exato onde a arca deveria ficar: 

“Puseram os sacerdotes a arca da aliança do SENHOR no seu lugar, no santuário mais interior do 

templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre 

o lugar da arca e do alto cobriam a arca e seus varais”. 

 Agora o que teria na arca de tão especial para que ela saísse de uma cidade como Sião e se 

deslocasse até Jerusalém? Continuemos nos alimentando da Palavra de DEUS no verso dez do mesmo 

capítulo: “Nada havia na arca senão as duas tábuas que Moisés aí pusera junto a Horebe quando o 

SENHOR fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem do Egito”. 

 Sim, o que dava valor a arca da aliança eram as tábuas da lei de DEUS escrita pelo próprio 

dedo de DEUS. Nenhum outro povo no mundo recebeu um presente material mais significativo do 

que a Lei de DEUS. A Palavra de DEUS nos diz que a Lei de Deus era a aliança que DEUS havia feito 

com o Seu povo. 

 Muitas religiões cristãs dizem que a Lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de DEUS, foi 

abolida por JESUS CRISTO, o filho de DEUS. Não seria um absurdo DEUS escrever Sua lei, dar para 

o Seu povo e depois JESUS CRISTO vem para desfazer o que seu PAI fez? JESUS CRISTO enquanto 

esteve entre nós foi claro em dizer que: “Ainda que os céus e a terra passem, nem um til ou um jota 

cairá da lei”. DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO e Sua lei são eternos. Não 

mudam. Amém por isso. 

 

Vinte de Março 

Casa de Oração 

 Agora pois, ó meu DEUS, estejam os teus olhos aberto e os 

teu ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. II 

Crônicas 6:40 
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 O Templo de Jerusalém estava pronto. Davi sonhara em construir o templo, mas por ter sido 

homem de guerra e derramado muito sangue, DEUS em Sua sabedoria o impediu de construir e 

indicou Salomão seu filho como o construtor. 

 Adolescente, você já parou para pensar quantas bênçãos DEUS pode trazer para uma 

comunidade, uma escola, uma faculdade, um ambiente de trabalho ou mesmo seu ambiente de estágio, 

se apenas você se deixar usar pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS? Salomão poderia ter dito NÃO à 

escolha de DEUS, pois afinal de contas, você, eu e também Salomão somos livres para aceitar a vontade 

de DEUS para nossa vida. Mas qual foi a resposta de Salomão? Ele disse SIM. Em outras palavras, ele 

diria: SENHOR eu estou aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade e DEUS o abençoou pela sua escolha. 

 Salomão profere uma linda oração e ele menciona a palavra oração diversas vezes. Veja o verso 

19: “Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a tua súplica, ó SENHOR meu DEUS, para ouvires 

o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti”.  

 Novamente no fim do verso vinte: Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. No 

verso 21: Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. No 

verso 24, aparece bem imponente o verbo orar e mais uma vez o mesmo verbo aparece no verso 26. 

 Salomão fala nos versos 28 e 29: “Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver 

crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas 

cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica, que qualquer homem ou todo o seu 

povo fizer”. 

 Salomão fala da oração do estrangeiro, da oração de proteção quando o povo fosse para a 

guerra, das orações que seriam levantadas quando o povo fosse novamente para o cativeiro. 

 Você adolescente consegue ver sua igreja cristã como Casa de DEUS e um lugar de oração? 

Você costuma orar quando chega à Casa de DEUS? Você só fecha o olho quando alguém ora? É 

somente essa toda a sua missão quando você vai à Casa do SENHOR? Só fechar o olho na oração e 

pronto? Se durante sua permanência na igreja, se ninguém te pedir para orar, você se lembrará que está 

na presença do SENHOR e irá pedir ou agradecer por alguma bênção? Você consegue sonhar com 

uma vida poderosa de oração a partir de hoje na sua vida? Que tal orar diariamente por seu pai, sua 

mãe, seus irmãos, sua namorada e seus amigos? Mude sua forma de relacionar com o seu DEUS e ore 

mais. E quando fores à tua igreja lembre-se que lá é a Casa do SENHOR. 

 

 

Vinte e Um de Março 

Dias de Festa 
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 Assim celebrou Salomão a festa por sete dias, e todo o 

Israel, com ele, uma grande congregação, desde a entrada de 

Hemate até o rio do Egito. II Crônicas 7:8. 

 Será que existe algum adolescente cristão que não goste de festa? Quando você ouve a palavra 

festa que sentimentos e pensamentos lhe vêm à mente? Diversão? Prazer? Comida farta? Liberdade? 

Amigos? Dormir até mais tarde? Presentes? Carinho? Alegria? Festas só deveriam gerar estes 

sentimentos e pensamentos não é verdade? Mas as festas também têm o seu lado mortal e pecaminoso. 

 Depois que Salomão orou, a Palavra de DEUS nos diz em II Reis 7:1: “Tendo Salomão 

acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do SENHOR 

encheu a casa”.  

Prezado adolescente, imagine a cena: Quando Salomão acaba de orar, todos olham para cima 

e lá do céu, enviada por ninguém menos que DEUS, desce uma bola de fogo e vem com a missão de 

consumir o sacrifício e deixar bem claro para todo o povo que DEUS estava aprovando tudo o que 

estava acontecendo ali. Se você pensa que DEUS só mandou fogo e ficou por isso mesmo, se enganou. 

Veja o verso dois de II Crônicas 7: Os sacerdotes não podiam entrar na casa do SENHOR, porque a 

Sua glória, tinha enchido aquele lugar. 

Consegue vislumbrar a cena? Além de mandar fogo do céu, DEUS vem junto para perto do 

Seu povo e Sua glória se manifesta no templo. Consegue ver o amor, o carinho, a consideração, a 

aprovação de DEUS com o Seu povo? DEUS vem junto. ELE quer ficar junto. ELE quer estar na 

companhia dos seus filhos! Que DEUS maravilhoso é esse não é verdade? ELE é o DEUS dos 

adolescentes. Posso ouvir um amém daí? 

 Toda a festa de inauguração, toda a consagração de cada parte do santuário, os sacrifícios de 

animais, as músicas que os ministros de música levitas tocavam, todas estas atividades duraram uma 

semana. Uma semana inteira de festa pela consagração do Templo. Imagine que você estivesse lá. Nada 

de cursinho, nada de faculdade, estágio nem pensar, nada de faxina na sua casa, pois você e sua família 

estavam na festa. Foi assim que os adolescentes curtiram a inauguração do Templo do SENHOR. 

 E quando eles finalmente pensaram que tudo tinha acabado, a Palavra de DEUS nos diz no 

verso 9: “Ao oitavo dia começaram a celebrar as festas dos Tabernáculos”. E a festa dos Tabernáculos 

também durava sete dias. No fim de tudo foram duas semanas inteiras de festas espirituais. 

 Você adolescente de DEUS tem oportunidade de participar de festas que só acontecem em 

suas igrejas. Nelas ninguém se droga, ninguém fica bêbado, ninguém cheira cocaína e não 

se consome álcool. Curta os momentos de festa de sua igreja. São únicos. 

 

 

Adole Brasil 

 

 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de Março 

Robinson H. Amorim 
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Resposta para Todas as perguntas 

 Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe 

trouxe profundo demais que não pudera explicar. II Crônicas 9:2 

 Depois de ler com carinho tanto o livro de I Reis e II Reis e agora recapitulando quase 

tudo nos dois livros de Crônicas, tive que me curvar ao DEUS de Israel e chegar à conclusão que 

nunca nosso DEUS abençoou com tanta sabedoria e depois com riquezas como Salomão. 

 Estava meditando em tudo que se havia escrito em II Crônicas, capítulos oito e nove e 

quatro coisas me chamaram muito a atenção. A primeira coisa que me chamou atenção é que para 

mim Salomão tinha uma genética de engenheiro. Ele construiu, ele edificou muitas cidades. 

Construiu o templo do SENHOR, os seus palácios. Ele era focado em construir, em crescer, em 

incorporar patrimônio. Ele era um visionário. Um empreendedor. Ele não se acomodava. DEUS 

lhe deu riquezas e ele sabia multiplicar. Ele usava esse dom de DEUS para ampliar o seu império 

nessa terra e onde Salomão ia, DEUS ia com ele. DEUS o abençoava grandemente. 

 Salomão teve um encontro com a rainha de Sabá e depois de perguntar sobre tudo, o 

escritor de II Crônicas nos diz no verso de hoje que Salomão respondeu a todas as perguntas. 

Adolescente do SENHOR JESUS, você consegue entender amplitude da palavra todas? Isso é algo 

fenomenal. Todas é muita coisa. Eu louvo a DEUS porque Salomão jogava no time do SENHOR 

e não no time do inimigo. Essa foi a segunda coisa. 

 No verso 22 a Palavra de DEUS diz assim: “Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis 

do mundo tanto em sabedoria como em riqueza”. Conseguiu entender o quanto esse verso quis te 

dizer? Nenhum rei do mundo excedeu Salomão nem em riquezas e muito menos em sabedoria. 

Já ouviu falar em alguém melhor em sua área de atuação? É isso, Salomão foi o cara. O rei mais 

rico e mais sábio era do SENHOR JESUS. Essa foi a terceira coisa. 

 E por último, para melhorar de vez o meu conceito sobre quem foi Salomão, veja o verso 

23: “Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que DEUS lhe 

pusera no coração”! Uau! Além dele falar com sabedoria divina ele aconselhava os reis de todo o 

mundo. Que testemunho a vida do servo Salomão. Você adolescente de DEUS consegue ver quão 

longe você pode chegar se permitir que DEUS o dirija? 

 DEUS tem um projeto maravilhoso de vida para você. Basta você aceitar JESUS CRISTO 

como seu Salvador pessoal, andar nos seus caminhos, amá-lO através da obediência os seus 

mandamentos e aguarde o que DEUS pode e vai fazer por você. Não pense que DEUS irá te 

esquecer por ser ainda um adolescente. Os grandes chamados para seguir ao SENHOR na história 

dos personagens bíblicos aconteceram na adolescência. 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
6 

 

Vinte e Três de Março 

Reino Dividido 

 Assim Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi 

até o dia de hoje. II Crônicas 10:19 

 O povo de Israel teve o privilégio que nenhuma outra nação terrestre teve. Eles tinham a 

melhor forma de governo quem uma nação poderia jamais sonhar e como governante supremo, 

ninguém melhor do que o próprio DEUS. Teocracia é o governo de DEUS. Os céus são regidos 

pela teocracia divina. DEUS governa e esse é o regime no céu até hoje. Nenhuma das formas de 

governo jamais criada pelo homem sequer chega perto da teocracia e nenhum governante humano 

consegue chegar perto de DEUS. 

 O mundo tem vários estilos de governo, mas sempre que vejo a forma como os governantes 

tratam os eleitores antes e depois das eleições, tenho cada dia mais a convicção plena que não existe 

nada melhor do que teocracia. DEUS governando. DEUS fazendo justiça. DEUS concedendo 

graça. DEUS perdoando. DEUS abençoando. DEUS amando seus filhos a ponto de mandar 

JESUS CRISTO para nos redimir.  

 Eu tinha 17 anos e cursava o primeiro ano de Ciências Contábeis na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Na primeira aula de sociologia daquele ano, entrou um professor que 

poderia ser meu avô e nos disse uma grande verdade que guardo até hoje sobre estilo de governo 

e governantes. Ele nos disse que a história sociológica e política da humanidade é a história de 

apenas dois grupos de pessoas: os que batem e os que apanham e no meio dos dois existe um 

chicote que são as leis. O sonho dourado de quem bate é sempre continuar batendo e é exatamente 

por isso que muitos governantes são eleitos e já querem mudar a lei para tentarem se reeleger sem 

precisar todo o processo de eleição novamente. Por outro lado, o grupo dos que apanham também 

tem um sonho dourado que é mudar de lado. O chicote são as leis injustas que fazem com que o 

grupo que bate continue no poder, usufruindo de benefícios maravilhosos que nenhum mortal tem 

a não ser eles: algo como passagens aéreas para suas esposas pagos com o dinheiro do povo e este 

é o mais recente deles.  

 Tanto o grupo que bate como o grupo que apanha em momento nenhum falam em acabar 

com o chicote, ou seja, com as leis injustas. Quem está no governo está feliz da vida curtindo tudo 

o que poder e leis injustas estão fazendo para os beneficiar e quem está apanhando, seja a oposição 

ou os futuros candidatos que sempre surgem em cada eleição, querem ser governo para também 

se beneficiar. Mas acabar com as injustiças não está no projeto de vida de nenhum dos dois grupos. 

Esse é o meu principal motivo de amar a Teocracia. 

 Salomão segue o caminho de todos os mortais e o reino de Israel se divide. Roboão fica 

com duas tribos e Jeroboão fica com dez. Nada fica muito bom quando uma nação se divide, 

quando o namoro acaba ou um casamento se desfaz. As consequências são trágicas. 
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Vinte e Quatro de Março 

DEUS impede a primeira guerra civil 

 Assim diz o SENHOR: Não subirás nem pelejareis contar vossos 

irmãos: cada um volte para sua casa, porque EU é que fiz isto. E 

obedecendo eles a Palavra do SENHOR, desistiram de subir contra 

Jeroboão. II Crônicas 11:4 

 Ontem vimos que dez tribos seguiu a Jeroboão e duas tribos seguiu a Roboão. O rei 

Roboão não gostou nem um pouco da adesão que as tribos deram ao seu reinado e num devaneio 

de sua mente ele se sentiu suficientemente forte para enfrentar dez tribos contando com apenas 

duas. 

 Para você adolescente não pensar que estou inventando essa história, vamos deixar a 

Palavra de DEUS te mostrar em II Crônicas 11:1. “Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa 

de Judá e de Benjamim, cento e oitenta mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra 

Israel, a fim de restituir o reino a Roboão”. Conseguiu enxergar o que seriam cento e oitenta mil 

homens de duas tribos lutando contra novecentos mil de todas as outras? 

 Qual foi a reação imediata do SENHOR DEUS? O TODO PODEROSO deixaria que 

uma mente como a de Roboão causassem uma tragédia sem precedentes na história de Seu povo? 

Morreriam milhares de israelitas por conta da sede de poder de um só homem? Iria haver uma 

guerra civil, isto é, uma guerra entre pessoas de uma nação justamente entre o povo de DEUS na 

terra? Qual seria a mensagem negativa que chegaria às outras nações quando eles soubessem que 

DEUS não impediu o massacre de Seu próprio povo? 

 Mas o nosso DEUS não brinca em serviço e vamos ler do verso dois ao quatro: “Porém 

veio a palavra do SENHOR a Semaías, homem de DEUS, dizendo: Fala a Roboão, filho de 

Salomão, rei de Judá e a todo o Israel, Judá e Benjamim”... e o resto você lê no nosso verso de 

hoje como DEUS impediu uma tragédia. 

 Que lições um adolescente como você leva para sua vida? O que você aprende diariamente 

quando lê a Palavra de DEUS? Bem, creio que a primeira lição que tiramos desse incidente é que 

sempre existirão governantes inconsequentes como Roboão. Segunda lição: Quando acontece uma 

guerra civil sabem que são os heróis que irão morrer? São os adolescentes e jovens que estão 

servindo ao exército, a marinha e a aeronáutica e eu duvido que os filhos dos governantes serão 

recrutados. Então essa história de civismo, de morrer pela pátria é muito linda, desde que meus 

filhos não sejam convocados. Assim pensam os governantes. Terceiro: DEUS está no comando do 

mundo. Ele permite que muita coisa aconteça para que a humanidade veja a distinção clara entre 

o reino do bem e o reino do mal, entre o certo e o errado. Essa situação caótica em que todos 
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vivemos não se perpetuará para sempre. No momento certo, DEUS intervirá e mandará seu 

FILHO JESUS para buscar os salvos e fazer justiça aos perdidos. Amém.  

Vinte e Cinco de Março 

O Excesso de AutoConfiança 

 Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se 

fortalecido, deixou a lei do SENHOR e com ele todo o Israel. II 

Crônicas 12:1 

 É sempre muito bom saber que milhares de adolescentes estão lendo essa singela 

meditação e é ainda melhor saber que eles voltaram a ler suas Bíblias, que estão buscando ao 

SENHOR antes do começo do seu já tumultuado dia. Como é bom saber que adolescentes de 

DEUS nestes dias finais da história deste mundo estão dobrando seus joelhos a cada manhã e estão 

orando por si, pelos seus pais, seus irmãos, familiares e amigos. Posso quase que ouvir o som do 

louvor final quando os adolescentes de DEUS entoam seu hino preferido no fim de seu momento 

de devoção pessoal diária. 

 Existe uma virtude de caráter que precisa ser cultivada e ela se chama autoconfiança. 

Quando um dia você adolescente tiver que encarar uma entrevista de estágio ou mesmo de 

emprego, os psicólogos que irão te entrevistar observarão cada detalhe de sua linguagem corporal 

e irão concluir se você tem ou não autoconfiança, se você acredita de verdade no que está falando 

ou quer apenas a vaga porque não surgiu nada melhor. É de extrema importância que adolescentes 

como você se preparem para os futuros anos de sua vida, pois o estágio, o emprego, o namoro, o 

noivado, a família e todo os bens materiais que você vai precisar comprar para realizar seus sonhos, 

estão diante de você e sem autoconfiança seus passos serão incertos. Logicamente não preciso dizer 

que apenas com autoconfiança você não chegará a lugar nenhum. Não esqueça de que DEUS é o 

seu seguro e sua fortaleza. Sem ELE no comando de sua vida, seu futuro será totalmente incerto. 

 O mundo não cristão valoriza demais a autoconfiança. Eles vão te falar assim: Confie em 

seu coração, supere-se a cada dia, seja um vencedor, dê o seu melhor, você pode, você consegue, 

você atingirá o topo, o céu é o seu limite, nada pode te impedir de realizar seus sonhos e existem 

muitas outras. Por trás dessas palavras de ordem existe um gerente, um chefe ou um empresário 

disposto a sugar o máximo de você enquanto eles enriquecem. O foco do mundo é o eu. Para o 

mundo, você está no cento de tudo e você pode tudo. Triste ilusão de quem pensa assim. 

 Olha a prova do eu falei no verso de hoje. Roboão se fortaleceu, construiu cidades, ficou 

mais rico, mais forte, com mais soldados, mais ouro, mais prata, mais bronze e qual foi o resultado 

prático disso tudo? Ele deveria ter sido grato ao SENHOR, louvado e engrandecido o nome do 

SENHOR, buscado ao SENHOR cada dia mais em sua vida. Mas será que foi isso que aconteceu? 

Olhe o verso de novo e você verá a resposta: Ele deixou a lei do SENHOR e com ele todo o Israel? 
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 Sua autoconfiança o levou a abandonar a Lei de DEUS, os caminhos do SENHOR e seu 

povo o acompanhou. Prezado adolescente, é isso que acontece quando confiamos mais em nós 

mesmos e menos em DEUS. Cuidado total com sua autoconfiança.   

Vinte e Seis de Março 

Judá X Israel 

 Porém quanto a nós, o SENHOR é o nosso DEUS e nunca o 

deixamos; temos sacerdotes, que ministram ao SENHOR a saber, os 

filhos de Arão e os levitas na sua obra. II Crônicas 12:10 

 Alguns dias atrás vimos na Palavra de DEUS que o próprio DEUS impediu que o rei Roboão 

atacasse o rei Jeroboão e assim a primeira guerra civil da nação israelita deixou de acontecer. 

 Como tudo na vida passa, o rei Roboão que só reinava sobre duas tribos veio a falecer e como 

manda a tradição, seu filho deveria reinar em seu lugar e foi exatamente o que aconteceu, pois Abias 

seria o sucessor de Roboão. 

 Segundo II Crônicas 13:3, Abias resolveu lutar contra Jeroboão, o rei das dez tribos, e o 

desafiou com quatrocentos mil homens. Jeroboão não se intimidou e mandou oitocentos mil homens 

para a batalha. Jeroboão tinha dois soldados para cada soldado de Abias. Humanamente falando 

Jeroboão tinha a batalha nas suas mãos. Mas será que os sonhos e os planos dos homens são os planos 

e os sonhos de DEUS? Qual seria o plano de DEUS para essa batalha? Quem sairia vencedor? DEUS 

atuaria e mandaria Semaías ou qualquer outro profeta para mandar recados especiais dessa vez? 

 Abias se pôs em pé no alto de um monte e começou a falar que foi Jeroboão que havia causado 

a separação entre as tribos, que ele havia se juntado com gente vadia, que ele havia expulsado os 

legítimos sacerdotes do SENHOR, os filhos de Arão e os levitas e ainda cometeram um pecado maior 

escolhendo para sacerdotes de Israel, pessoas de outras terras que nada tinham a ver com os israelitas. 

 Abias estava tentando mostrar aos seus irmãos de outras tribos que DEUS estava do lado dele, 

que DEUS era mais favorável a ele, pois eles da tribo de Judá nunca haviam abandonado o SENHOR, 

tinham os verdadeiros sacerdotes no meio deles, que mantinham o sacrifício e os ofícios do templo;  

Abias faz então um apelo para que não houvesse batalha alguma. 

 De nada adiantou o discurso de Abias, pois Jeroboão armou emboscadas por trás e pela frente 

das duas tribos e Abias com a metade dos homens de seu colega Jeroboão clamou ao SENHOR e o 

SENHOR escolheu ferir quinhentos mil homens de Jeroboão. 

 DEUS mostrou claramente a você adolescente do SENHOR JESUS hoje e a toda a nação 

israelita do passado, que ELE preferiu apoiar quem nunca havia deixado os caminhos do SENHOR. 

Os caminhos do mundo podem ter luzes, serem modernos, terem alta tecnologia, terem recursos 

sobrando, mas eles irão te conduzir para a sua perdição. O inimigo te leva para o pecado, mas nunca te 

tirará de lá. Continue firme em seu propósito de continuar no caminho estreito que te levará a salvação 

em JESUS. 
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Vinte e Sete de Março 

O Reinado de Asa 

 Asa fez o que era bom e reto perante o SENHOR DEUS. II 

Crônicas 14:2 

 Começa hoje o outono no ano de 2015. De manhã ao procurar meu cantinho da devoção 

pessoal, abri a janela e um vento gelado adentrou na sala. Quão bom saber que o nosso DEUS em 

sua eterna sabedoria criou as quatro estações e antes que o rigor do inverno chegue DEUS nos 

manda os ventos gelados do outono para irmos nos acostumando com o que virá. Quão bom e 

quão maravilhoso é começar mais um lindo outono com DEUS. 

 Antes de pedir para você abrir sua Bíblia, faça o seguinte teste: ponha o seu lugar no nome 

do rei Asa no verso de hoje e veja como vai ficar bacana. Gostou do que você leu? Faça de novo e 

de novo. Adote este estilo de vida para você e sua adolescência será bem melhor. 

 Abra sua Bíblia agora e leia II Crônicas 14 e verá que são apenas quinze versículos e ao ler 

veja como DEUS abençoou grandemente o reinado de ASA. Acredito plenamente que um dos 

grandes motivos pelos quais somos abençoados por DEUS tem tudo a ver com as escolhas que 

fazemos diariamente nos posicionando sempre do lado do SENHOR. Adolescentes do SENHOR 

JESUS, entendam de uma vez por todas que ou suas escolhas te levarão para a Nova Jerusalém 

quando JESUS retornar em poder e grande glória ou você vai ficar por aqui mortinho da silva 

esperando mais mil anos para depois ser ressuscitado e se aliar a Satanás na última batalha contra 

JESUS CRISTO. Cabe a você adolescente escolher a vida ou a morte. Escolha viver sempre nos 

caminhos do SENHOR. 

 Asa escolheu fazer o que era bom e reto diante do SENHOR e isso fez toda a diferença 

na sua vida e na vida de seus súditos. Que atitudes ele tomou para ser um rei tão abençoado? Ou 

será que ele não tomou a iniciativa de fazer nada e mesmo assim DEUS derramou as bênçãos? 

Será essa a forma de DEUS atuar? Você não faz a sua parte e DEUS faz a Dele? 

 A Palavra de DEUS nos diz no verso três: “Porque aboliu os altares de deuses estranhos e 

o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos”. Prezado adolescente, consegue ver 

porque as coisas começaram a dar certo na vida do rei Asa? Ele cortou o relacionamento com a 

idolatria e escolheu se posicionar do lado de DEUS. Ele escolheu ficar do lado do SENHOR e 

andar nos SEUS caminhos. Quando DEUS é único e soberano em sua vida não existe espaço para 

ídolos e idolatria. 

 Leiamos o verso quatro: “Ordenou a Judá que buscasse ao SENHOR DEUS de seus pais 

e que conservasse a lei e o mandamento”. Sua segunda atitude foi orientar o povo para servir ao 

SENHOR e a Sua lei. A lei de DEUS é o reflexo de Seu caráter que é o amor e ela fala de amor a 
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DEUS e amor ao próximo. Como resultado de suas atitudes o verso cinco nos diz que DEUS lhe 

dera paz. Quer presente melhor para um rei do que PAZ? 

 

 

Vinte e Oito de Março 

Reformas 

 Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de 

todo o coração, eles juraram e de toda a boa vontade, buscaram ao 

SENHOR e por ele foi achado. O SENHOR lhes deu paz por toda parte. 

II Crônicas 15:15 

 Em nossa meditação de ontem não tivemos espaço para falar de um incidente na vida do rei 

Asa. A Palavra de DEUS nos diz em II Crônicas 14:9: “Zera, o etíope, saiu contra ele, com um milhão 

de homens e trezentos carros e chegou até Maressa”. 

 Prezado adolescente, imagine o que significa este número. São 1.000.000 dispostos, treinados 

e animados para a guerra. Pense por um momento quanta comida, quanta água, quantas barracas, 

roupas, material de higiene eram necessários para manter esses 1.000.000 homens motivados para matar 

outras pessoas. Toda essa galera estava prontinha para massacrar o povo de DEUS e se você fosse o rei 

Asa, qual seria sua reação ao liderar apenas duas tribos e ter que encarar todos aqueles inimigos?  

 Para variar iremos sempre encontrar nossas respostas na Palavra de DEUS. Veja a saída de Asa 

para o seu problema no verso 11: “Clamou Asa ao SENHOR seu DEUS e disse: SENHOR além de ti 

não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco; ajuda-nos, pois, SENHOR nosso 

DEUS, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. SENHOR tu és o nosso 

DEUS, não prevaleça contra ti o homem”. E o SENHOR feriu os etíopes diante de Asa e diante de 

Judá e eles fugiram. Amém por isso. Louvado seja o nome do SENHOR que se move para resolver o 

problema dos seus filhos independentemente do tamanho do problema. 

 Como é bom contar sempre com a ajuda do SENHOR para enfrentar as batalhas de sua vida 

adolescente. Muitos adolescentes com pouquíssima idade e sem qualquer estrutura material e 

psicológica tem que enfrentar desafios diários inclusive para conseguir comer um pedação de pão a cada 

dia. Quando você adolescente se sentir pequeno diante dos seus problemas, lembre-se de Asa e clame 

ao SENHOR. Ele é GRANDE o suficiente para resolver todo e qualquer problema que aparecer na 

sua vida. O SENHOR irá ouvir as suas preces. 

 Depois de uma vitória estrondosa e antes que o orgulho e o desejo de exaltação pessoal 

alcançassem as duas tribos, o SENHOR envia Azarias para motivar o rei Asa a continuar fazendo 

reformas espirituais. O verso oito nos diz que Asa lançou fora as abominações que insistiam em 

permanecer no povo de Judá e ele renovou o altar do SENHOR. 

 Prezado adolescente, mais uma vez o SENHOR permitiu que você aprendesse com o seu 

servo, o rei Asa. Reformar é jogar fora as coisas que são abominação ao SENHOR e colocar de volta 
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DEUS no lugar de onde ELE nunca deveria ter saído. Reformar é romper com o inimigo e voltar para 

o amigo JESUS. O que você precisa reformar na sua vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

 

 

Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Primeira Semana 
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Vinte e Nove de Março 

O Vacilo do Rei 

 Porque, quanto ao SENHOR, seus olhos passam por toda a 

terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é 

totalmente dele. II Crônicas 16:9 

 Bom dia para todo adolescente que acordou cedo em mais um dia e foi correndo buscar a 

força que só vem do trono do SENHOR. Que seu dia seja fantástico, que todas as atividades que você 

for desempenhar hoje sejam ricamente abençoadas e você possa, no final do dia, dizer muito obrigado 

ao seu DEUS. 

 Talvez você tenha lido o verso áureo muito rápido e nem percebeu o presente que ele é. Leia 

de novo. Muitas bênçãos que foram prometidas aos filhos de DEUS em sua Palavra têm um endereço 

certo e hoje este endereço é você. Leia o verso de novo e agradeça a DEUS de onde você estiver por 

saber que o seu DEUS é forte e que ELE tem bênçãos especiais para todos os adolescentes que são 

totalmente do SENHOR. 

 Totalmente dele são todos os adolescentes que se negam terminantemente a ter um coração 

dividido. São adolescentes que entregaram sua vida ao SENHOR JESUS de forma plena e abundante. 

Sua vida, seus atos, seu comportamento, sua forma de se relacionar com DEUS, seus pais, familiares e 

amigos testemunham ao mundo que vocês pertencem ao SENHOR. Tenho certeza que vocês sãos estes 

abençoados e, portanto, agradeça a DEUS por ELE ser este DEUS forte que está sempre disposto a te 

abençoar. 

 Vamos entender porque a meditação de hoje tem o título que tem: No capítulo doze de II 

Crônicas nós vemos como Asa começou o seu governo: Asa fez o que era bom e reto perante o 

SENHOR seu DEUS. Essa é a forma como DEUS espera que seus adolescentes vivam: fazendo o que 

é certo, o que é bom e o que é reto. Depois ele expulsou os cultos falsos e a idolatria. Depois veio uma 

grande prova e Zera, o etíope, sai em batalha contra ele com apenas 1.000.000 de soldados. Ele então 

clama ao SENHOR e o SENHOR o livra deste problema. Depois ele fez diversas reformas espirituais 

e DEUS o abençoa com o maior presente que o SENHOR poderia dar à um rei que foi a paz. 

 Durante trinta e cinco longos anos Asa teve paz, porém no trigésimo sexto ao de seu reinado, 

Baasa, rei de Israel, foi contra Judá e edificou Ramá para que ninguém fosse permitido sair de junto de 

Asa e nem se chegar a ele. 

Robinson H. Amorim 
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 Depois de confiar em DEUS por tanto tempo, depois de ver a mão de DEUS o abençoando 

de diversas formas, o normal seria que Asa continuasse a confiar no SENHOR. Mas o verso dois vai te 

mostrar em quem ele confiou: “Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros do SENHOR e dos tesouros 

da casa do rei e enviou a Ben Hadade, rei da Síria, que habitava em Damasco”. Conseguiu entender 

agora o porquê do título desta meditação de hoje? Asa deixou de confiar no SENHOR para confiar 

num homem. Que péssima troca não é verdade? Continue confiando no SENHOR. 

 

Trinta de Março 

Nenhum rei tinha feito isso 

 Ensinaram em Judá, tendo consigo o Livro da Lei de DEUS, 

percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. II 

Crônicas 17:9 

 A Palavra de DEUS é um verdadeiro tesouro inigualável de bênçãos e quando vislumbro 

adolescentes dedicando tempo para meditar, orar e louvar ao seu DEUS, com certeza encontrarão 

muitos motivos para querer se aprofundar mais e mais. 

 Depois de estudarmos juntos toda a história dos reis de Israel, tanto no livro de I Reis 

como no livro de II Reis e depois ter revisto quase tudo de novo no livro de I Crônicas, chegamos 

juntos a II Crônicas 17 e podemos afirmar juntos, sem nenhum medo de errar, que nenhum rei 

tinha feito o que Josafá se propôs a fazer. Josafá reúne seus príncipes, alguns levitas e dois sacerdotes 

e lhes dá a missão de saírem para levarem a Palavra de DEUS onde o povo estava. Josafá tirou os 

pastores da igreja e os levou a pregarem para o povo em suas casas. Que visão fantástica essa de 

Josafá, pois ele tirou seus príncipes, seus professores, seus sacerdotes, seus pastores de uma zona 

de conforto e os fez disseminadores da Palavra de DEUS de casa em casa. 

 Que estratégia fantástica não é verdade? Nem sempre o povo aparece na igreja nas quartas 

e nos domingos e a grande maioria dos membros sequer poderá estudar nas escolas de suas igrejas. 

O que faz então Josafá? Ele leva a igreja, os pastores, a Palavra de DEUS aonde o membro está. 

 Os adolescentes de DEUS que o buscam diariamente, que O louvam, que dobram seus 

joelhos diariamente para clamar o perdão e a libertação de seus pecados, podem e devem ser os 

príncipes e levitas modernos que DEUS usa e usará para pregar o evangelho de Sua volta nesta 

terra. 

 Cada um de nós que aceitou a JESUS CRISTO como seu Salvador e SENHOR, deve ter 

um projeto, por menor que seja, para espalhar as boas novas da salvação para outros que ainda não 

O conhecem. Há exatos quinze anos recebi um chamado divino para fundar um ministério em 

prol de adolescentes dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Começava o ano de 2000 e minha 

cabeça sonhava em fazer um ADOLE que seria um congresso anual para reunir num sábado todos 
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os adolescentes adventistas de uma região De lá para cá já são oitenta congressos atingindo, 

aproximadamente trinta mil adolescentes em todo o Brasil, além de vários treinamentos para 

professores e não tenho a menor ideia de quando o SENHOR vai parar de me chamar. Agradeço 

a DEUS pelo privilégio que ELE me dá de levar avante o Seu evangelho. 

 Que tal você abrir um pequeno grupo de adolescentes em sua casa? Lá você estará seguro, 

na presença de seus pais e amigos e pode convidar todos os seus amigos que ainda não conhecem 

a JESUS para ouvir falar de seu amor. Você ainda aproveita o momento para comerem juntos. 

Adolescentes amam comer e se você estará cumprindo a missão. 

Trinta e Um de Março 

A Integridade de Micaías 

 Respondeu Micaías: Tão certo como vive o SENHOR, o que meu 

DEUS disser isso falarei. II Crônicas 18:13 

 Depois de muito tempo separados, depois de terem guerreado entre si, os reis de Judá e de 

Israel resolveram fazer as pazes. Acabe, o rei de Israel, fez um convite a Josafá, filho do rei Asa, rei de 

Judá, e depois de lhe oferecer um banquete lhe convidou para se unir a ele numa batalha. Logo de cara 

acho que nestas poucas linhas já tem aprendizado para sua vida adolescente. Muito cuidado com 

convites para comidas e bebidas grátis. Por traz do grátis geralmente tem uma outra intenção escondida. 

Dificilmente no mundo em que vivemos as pessoas dão algo sem querer nada em troca. Quando você 

vê que querem muito a sua presença, querem que você esteja em muitas atividades, que você se supere 

e apareça, tome muito cuidado, pois as cobranças virão. Pense duas vezes quando for receber presentes 

de estranhos ou mesmo algum elogio. Nunca sabemos o que vai no coração das pessoas, principalmente 

se elas não conhecerem o SENHOR. 

 Foi exatamente isso que Acabe fez. Ele matou ovelhas e bois em abundância, ou seja, ele fez 

um churrasco para Josafá e sua equipe e depois o convidou para uma guerra. Josafá aceitou o desafio e 

eles se uniram para ir à batalha. Foi nesse exato momento que Josafá faz aquela pergunta básica. Veja o 

verso quatro: “Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a Palavra do SENHOR”. 

 Quantas vidas de adolescentes seriam transformadas, quantos problemas evitados, quantos 

caminhos errados nunca seriam trilhados se adolescentes seguissem o conselho de Josafá: Consulta 

primeiro a Palavra do SENHOR. 

 Acabe juntou quatrocentos profetas falsos que só falavam o que lhe agradava ouvir. Devia ser 

um excelente emprego esse de profeta de Acabe, não é verdade? Eles atendiam o rei, falavam o que ele 

gostava de ouvir, depois era pegar o contracheque, passar na tesouraria e levar o pagamento para casa. 

Bom emprego. 

 Josafá continua a perguntar. Veja o verso seis: “Não há aqui, algum profeta do SENHOR para 

o consultarmos”? No meio do povo de DEUS tinha que ter um profeta de DEUS, você não concorda 

comigo? Eles procuraram e de cara acharam Micaías. 
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 Quando o mensageiro que fora chamar Micaías falou que todos os profetas predisseram o que 

o rei Acabe queira ouvir e o orientou a seguiu o exemplo deles, Micaías sem titubear responde com o 

verso de hoje. 

 Micaías era integro, correto, inteiro, não dividido. Ele era inteiramente do SENHOR JESUS. 

Bom exemplo de caráter tanto para você quanto para mim. Mais uma vez estamos aprendendo juntos 

da maravilhosa Palavra de DEUS. Louvado seja o nome do SENHOR por isso. Feliz dia para você na 

companhia do SENHOR JESUS. 
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