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Sejam Bem Vindos! 

  

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

  

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

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

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

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

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

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

nossa salvação? 

  

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

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

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

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

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

louvado pelas suas vidas tão adolescentes. 

  

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

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

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

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

  

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

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

para 2016. 

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

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

ache no Facebook. 

Boa leitura.  

/adolebrasil www.robinsonamotim.com.br R 
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Lugares incríveis 

Conheça os 

sinais da volta de 

Jesus 

 

Clique na Bíblia 

ao lado  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

Só Falta Você 

Fernando Iglesias e Samuel Lóia 

  
A volta de Jesus 

A Bíblia Sagrada nos relata em vários livros e 
capítulos os acontecimentos e Sinais da Volta de Jesus. 

//Versículos sobre a Vinda de Jesus e o Fim dos 
Tempos >> Lucas 21:25-36, 1 Coríntios 1:7-8,  1 Coríntios 15:50-55, 
2 Pedro 3:3, Marcos 13:32-37, 1 Tessalonicenses 4:16-17, 1 
Tessalonicenses 5:1-3, 2 Tessalonicenses 1:7-10, 2 Tessalonicenses 
2:1-12, 1 Timóteo 4:1-5, 2 Timóteo 3:1-9, João 5:28-29, Mateus 
25:31-46, Apocalipse 1:6-9, Apocalipse 3:3,  Apocalipse 13:11-18, 
Joel 2:28-32 e muitos outros. 

Segundo o Evangelho de Mateus no Capitulo 24, 
Jesus fala sobre O princípio das Dores (Mateus 24:3-14), A 
Grande Tribulação (Mateus 24:15-28) e Sobre sua Vinda 
(Mateus 24:29-31 – A Vinda do Filho do Homem). 

Resumidamente Jesus diz que viriam muitos em Seu 
nome dizendo ser Cristo e enganariam a muitos. Diz também 
que no Fim dos Tempos ouviremos falar de Guerras, nações se 
levantarão contra nações, haverá fome e terremotos, os 
Cristãos serão perseguidos e odiados, e a iniquidade se 
aumentará, com isso o amor de muitos se esfriará. 

Após os acontecimentos da Grande Tribulação, o Sol 
se converterá em Trevas, a Lua não dará sua luz, as estrelas 
cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. 
Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. 

Esta Bíblia! 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.youtube.com/watch?v=cNyAh3kk-oQ
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://goo.gl/maps/RbC9hua4R552
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
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É com muita alegria que começo minha terceira meditação voltada para adolescentes.  

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

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

certeza O amariam.  

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

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

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

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

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

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

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

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

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

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

salvação? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meditação para 2016. 

Robinson H. Amorim 
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Nos Caminhos do SENHOR 

novembro de 2016 

na terra de novo 

E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim 

mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:3 

 JESUS CRISTO, nosso Salvador e SENHOR nos prometeu, nos garantiu, nos deu a sua 

própria palavra de que um dia ELE voltaria para buscar os seus filhos fiéis e ao longo de toda a história 

da humanidade, desde sua primeira vinda a esta Terra, essa tem sido a melhor esperança da vida de 

milhões de cristãos.  

 Não teria a menor lógica viver toda uma vida ao lado de JESUS sem sequer poder vê-lo, vivendo 

unicamente pela fé na Palavra de DEUS e não poder no futuro viver com ELE. O sonho dourado de 

milhões de cristãos é poder ver JESUS voltar nas nuvens dos céus com milhões e milhões de anjos com 

poder e grande glória. Esses cristãos em todo o mundo sonham com o dia em que seu líder JESUS 

descerá dos céus, mas sem encostar na Terra e nos levará para ir morar para sempre com ELE por 

toda a eternidade. Iremos sair deste planeta fedido, falido, podre, corrupto e corrompido pelo pecado. 

 Esses mesmos milhões de cristãos não estão muito preocupados se irão morar em mansões, se 

irão pisar em ruas de ouro, se irão comer o fruto da árvore de vida porque o que eles querem mesmo 

é conviver diariamente com o SENHOR de sua vida. Eles querem acordar e ouvir uma mensagem 

especial diretamente da boca de seu líder. Eles sonham com a primeira escola sabatina na Nova 

Jerusalém e depois poder ver DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO entrando 

para compor a plataforma enquanto os anjos entoam os mais maravilhosos hinos de louvor e adoração 

ao nosso DEUS. 

 A grande verdade é que sem esta esperança nossa vida se resume a nascer, tentar sobreviver da 

melhor forma possível e depois morrer. Será que foi só para isso que DEUS criou seus filhos? Somente 

para nascer, viver e morrer? Não, JESUS CRISTO não veio a esta Terra somente para nos dar o perdão 

e a salvação de nossos pecados. ELE veio a este mundo para nos dar a maravilhosa vida eterna e esse 

presente começará na vida dos salvos quando ELE voltar de novo a esta Terra. 

 Quando JESUS voltar os mortos em CRISTO, ou seja, quem aceitou JESUS como o seu 

Salvador e SENHOR, mas infelizmente morreu, serão ressuscitados e não sou eu quem está falando e 

sim a Palavra de DEUS: A trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. II 

Coríntios 14:52. 

 JESUS desce a este planeta, mas não o toca devido ao seu estado pecaminoso, ressuscita os seus 

fiéis de todas as eras e os salvos, aqueles que ainda estiverem vivos e fieis, que suportaram as últimas 

provas e perseguições do inimigo serão levados por ELE para a Nova Jerusalém que está no céu. ELE 

ajuntará esses dois grupos de salvos e os levará para ir morar com ELE na Nova Jerusalém. 

 Você acredita nisso? Louvado e engrandecido seja o SENHOR pela sua fé.  

 

 

  

 
Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Novembro 

Contrastes 

 O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a 

tristeza de sua mãe. Provérbios 10:1 

 Se existe uma virtude entre tantas que podemos encontrar no rei 

Salomão era a sua capacidade de observação. Ele observava os seus súditos, os 

seus empregados, os trabalhadores, as mulheres, os jovens, as crianças, seus 

comportamentos, suas reações, seus estilos de vida e creio que foi nas pessoas 

que ele foi buscar inspiração para escrever o fantástico livro de Provérbios. 

 O capítulo dez de Provérbios é o capítulo dos contrastes e Salomão 

escreve trinta e dois provérbios para te mostrar hoje, em pleno século vinte e 

um, a diferença entre duas categorias bem distintas de pessoas: o justo e o 

perverso. 

 O primeiro contraste aparece dentro das portas de cada lar e a Palavra 

de DEUS em nosso verso de hoje te mostra claramente o que faz um filho justo 

e o que faz um filho perverso. A diferença entre um filho sábio e um filho 

insensato. As atitudes tão diferentes de um e de outro trarão reflexos imediatos 

na vida de seus pais.  

 Veja mais contrastes entre justos e perversos nos seguintes versos: “O 

SENHOR não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso”. Está 

aqui de forma bem clara como DEUS cuida dos justos e como lida com os 

perversos.  

 Veja outro verso: “O que ajunta no verão é filho sábio, mas quem dorme 

na sega é filho que envergonha. Os justos guardam as sobras para o futuro 

porque aprenderão a viver como a formiga e os filhos insensatos e preguiçosos 

sequer querem trabalhar”. 

 Veja outro verso: “Sobre a cabeça dos justos há bênçãos, mas na boca 

dos perversos há violência”. As notícias diárias sobre violência comprovam as 

palavras sábias de Salomão.  

 Mais um contraste: Quem anda em integridade anda seguro, mas o que 

perverte o seu caminho será conhecido. Está é uma pura realidade. Quem não 

faz nada de errado, não precisa ter medo de nada, ao passo que quem faz tudo 

errado se torna conhecido de todos. Que prazer incrível vem à nossa alma, 

quando resolvemos andar nos caminhos do SENHOR e viver de cabeça erguida, 

sem ter ninguém para nos acusar de nada de errado. 

 Veja outro verso: “O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as 

transgressões”.  Que contraste impressionante entre o ódio que é o pai de todas 

as guerras e o amor que é o pai da paz. Enquanto o ódio planta inimizades e 

contendas, o amor segue perdoando tudo e todos. Mais um contraste entre as 

virtudes encontradas no caráter dos justos e dos perversos.  
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Dois de Novembro 

Balança Enganosa 

 Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o 

peso justo é o seu prazer. Provérbios 11:1 

 Cada dia que você adolescente de DEUS abre a Sua Palavra no livro de 

Provérbios você recebe presentes para sua vida espiritual e consequentemente você 

estará adquirindo valores morais que serão à base de seu caráter aqui nesta Terra. 

 Para você que está começando na jornada de sua vida, quero lhe prevenir 

que o pecado tem se alastrado de forma avassaladora na vida dos seres humanos 

que se não fosse a misericórdia divina nós não conseguiríamos ter uma vida digna 

e decente. 

 O sábio Salomão te alerta conta as balanças enganosas. Encontramos 

balanças enganosas em feiras ao ar livre. Você talvez nunca tenha ido em qualquer 

feira ao ar livre ou quem sabe nunca tenha pisado dentro de um supermercado, 

mas quando as balanças são enganosas, ou seja, mentirosas, você compra um quilo 

de cenoura e leva exatos novecentos gramas para casa. Você olha a balança do 

vendedor e lá está escrito um quilo e você sai feliz da vida, pois comprou o que te 

pediram; o preço é ótimo, mas quando você chega em casa e vai pesar o que 

comprou descobre que foi enganado no peso, pois a balança não era de confiança e 

o vendedor menos ainda. 

 O que acontece de errado quando você compra um quilo e leva novecentos 

gramas para casa? Houve um roubo aberto e declarado contra você. O vendedor 

agindo da mais absoluta má fé, consegue ganhar um quilo de cada produto que 

vende quando dez compradores em potencial adquirem seu produto. Se apenas cem 

pessoas comprarem este produto num dia, ele pode separar dez quilos e vender até 

mais barato, pois esse ganho ficou muito fácil. 

 O mundo do comércio muitas vezes tem uma marca e essa marca é a 

mentira. Os comerciantes desonestos que te roubam no peso mentem, vários 

produtos são vendidos com prazo de validade vencido, os rótulos dos produtos 

mentem, pois nem tudo o que está escrito por fora vai corresponder ao produto que 

está por dentro e assim cada vez mais você confia cada vez menos em promoções e 

descontos conseguidos nos supermercados. 

 Mas será que tudo está perdido? Para nossa alegria ainda não, pois existem 

comerciantes honestos, dignos, descentes, verdadeiros e quando você compra seus 

produtos você pode confiar plenamente. A procedência do produto, a qualidade de 

suas peças, o prazo de validade e as demais regras de comercialização estão em 

perfeito estado e isso garante a você a qualidade que você precisa. As balanças 

enganosas, as mentiras que alimentam promoções fraudulentas nas mais diversas 

vendas são abominação para o SENHOR.   

 Mais uma vez o livro de provérbios te mostrou o lado prático da vida. 
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Três de Novembro 

Bons Conselheiros 

 Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão 

de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14 

 Existem muitas preciosas verdades em Provérbios 11 e depois de saber como 

a mentira é a mola propulsora do comércio e alguma coisa a respeito de falsas 

balanças, agora a Palavra de Deus irá lhe ensinar a importância dos bons 

conselheiros. 

 Quando pensamos em conselheiros para adolescentes, me lembro que DEUS 

não poderia te dar ninguém melhor que seus pais, pois cabe a eles à missão de 

educar, orientar e aconselhar seus filhos. Mas a realidade nua e crua é que a imensa 

maioria dos pais entrou no caminho da paternidade com um total desconhecimento 

de causa. Eles se deslumbraram com a ideia de serem pais e mães, mas a quase 

totalidade desses pais nunca leram nada sobre desenvolvimento físico, mental, 

emocional das crianças e quando tem seus filhos em seus braços, muitos não têm 

a menor ideia do que fazer em situações normais e muito menos nas emergenciais. 

 Há muitos e muitos anos vivemos num mundo em que as mulheres querem 

cada vez mais entrar para o mercado de trabalho, curtir o mundo dos negócios, das 

carreiras nas empresas e vislumbrar bons ganhos financeiros. No mundo de hoje 

quando os homens começam a namorar, eles já pensam em sua namorada como 

fonte complementar de renda, como alguém que o ajudará a pagar suas contas no 

futuro. Muitos homens modernos medem as mulheres modernas pelo dinheiro que 

seus empregos e salários irão lhes trazer. 

 Em determinados momentos de sua vida estes casais modernos apaixonados 

por trabalho, carreira e dinheiro também resolvem ter seus filhos e como nenhum 

dos dois sequer sonha em parar de trabalhar, eles irão curtir seu filho por apenas 

três meses e depois esse pequeno ser inocente já irá para a escola, onde será 

educado por professoras ou cuidadores de crianças que sequer são mães. São 

jovens e algumas adolescentes cuidando de filhos sem que sequer tenham os seus.  

 Estas crianças crescem mudando de escola a cada ano e seus pais são 

apenas as pessoas que irão lhes pegar na escola e os colocarão para dormir, pois 

eles já os recebem dormindo na creche e muitos pais agradecem pelo fato de não 

precisarem sequer levantar para dar um abraço ou um carinho no filho. 

 Estas crianças crescem sem conversar e sem serem devidamente orientadas 

por seus pais e DEUS em sua misericórdia providencia conselheiros, pastores, 

líderes que serão os pais espirituais dessas crianças que virarão adolescentes e 

serão abençoados, pois DEUS pensou nelas. Agradeça a DEUS pelos conselheiros 

que ELE colocou na sua vida para ajudar seus pais a te manterem nos caminhos 

do SENHOR. 
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Quatro de Novembro 

Almas Generosas 

 A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessedentado. 

Provérbios 11:25 

 Desde que o pecado se tornou uma realidade em nosso planeta, o egoísmo 

tem sido a grande marca na vida dos pecadores ainda não convertidos ao 

SENHOR JESUS. Desde pequenos vemos os efeitos nefastos na vida de crianças 

egoístas e quando eles crescem a tendência natural é só piorar. 

 O egoísta só consegue enxergar o seu problema, as suas necessidades, 

os seus desejos, as suas vontades. Para o egoísta convicto o mundo deveria e 

deve girar em torno dele e quando essa raça ouve que existem pessoas com reais 

necessidades de alimentos, roupas e remédios, eles dão sempre um jeito de sair 

de cena para não ajudar o seu próximo. 

 Estou escrevendo essa meditação exatamente no dia primeiro de 

dezembro de 2015 e vejo claramente como determinadas datas meramente 

comerciais conseguem mobilizar as pessoas a saírem do império do egoísmo 

para se mostrarem generosas pelo menos uma vez por ano. Com a chegada do 

Natal, os diversos ministérios de diversas igrejas que passaram o ano inteiro e 

não fizeram nada para ajudar os pobres ao longo de onze meses de 

necessidades, resolvem participar de mutirões de arrecadação de comida e pela 

misericórdia divina e por ainda existirem corações generosos, toneladas e 

toneladas de alimentos são arrecadados e deixarão a ceia de Natal de muitas 

pessoas carentes realmente mais feliz. 

 Fico pensando o que motivou as pessoas a serem generosas? Enquanto 

a grande parte da humanidade quer acumular, esconder, guardar, não 

compartilhar, outros bondosamente abrem sua mão e seus bolsos e doam 

gentilmente para ajudar o seu próximo. 

 A Palavra de DEUS nos diz em Provérbios 11:24: “Quem dá liberalmente, 

ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que reteu mais do que é justo, ser-lhe-

á pura perda”. Existem vários motivos ruins para tentar parecer generoso, mas 

para mim nada chega perto da Síndrome de ENA – Enorme Necessidade de 

Aparecer. Têm gente que gosta muito de tirar selfies ao lado de saco de comida 

e presentes e postar no Facebook para mostrar sua falsa generosidade. A 

mosquinha que difunde a Síndrome de ENA sempre faz suas vítimas no Natal. 

 O que te leva a ser generoso como o seu próximo? Geralmente 

adolescentes não tem dinheiro e talvez você até queira de verdade ajudar, mas 

o que fazer se nem mesada de seus pais você recebe? Ser generoso não é 

necessariamente entrar num supermercado, comprar uma cesta de natal e 

ajudar alguém. Você pode recoltar e doar seu tempo, seu interesse, seu amor e 

seu carinho por alguém que você nunca viu. E se você não conseguir entregar 

o que arrecadou, não se preocupe, Deus já viu o que você fez. 
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Cinco de Novembro 

Confiando Em Coisas Erradas 

 Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos 

reverdecerão como as folhagens. Provérbios 11:28 

 Se existe uma virtude que você adolescente precisa cultivar para ter um 

caráter completo é a habilidade de confiar e ser confiável. Se você se enquadra 

naquele time de adolescentes abençoados que tem pais cristãos e coerentes, que 

também andam no caminho do SENHOR, então você já começou sua adolescência 

podendo confiar plenamente nos seus pais. Pode parecer besteira, mas tem muitos 

adolescentes que saíram de casa, moram na rua e em orfanatos porque foram 

abusados sexualmente pelos seus pais; nem nos pais eles puderam confiar. 

 DEUS colocou seus pais cristãos na sua vida e desde que eles sonharam com 

você, com certeza fizeram, ainda fazem e farão muitas coisas maravilhosas por você. 

Pelo simples fato de o amarem incondicionalmente eles não medem forças para dar 

o seu melhor por você. Todos os pais que são cristãos de verdade são assim e você 

é realmente um privilegiado se isso for real na sua vida. 

 Seus pais têm cuidado para que nada falte a você desde o dia em que você 

nasceu até hoje. Eles trabalham, se esforçam, se sacrificam muitas vezes e quando 

você consegue enxergar todo esse carinho, amor e desprendimento deles em prol de 

você, fica uma certeza no seu coração de que em seus pais você pode confiar. 

 Acima, muito acima de seus pais humanos, você pode, com toda a certeza, 

confiar que existe um DEUS PAI, UM DEUS FILHO E UM DEUS ESPÍRITO SANTO 

que te criaram, te salvaram e tem um sonho de ter você de volta na Nova Jerusalém 

depois que JESUS voltar para te buscar. Você pode confiar plenamente no DEUS 

que te criou e que te mantem, você pode confiar em JESUS CRISTO como seu 

Salvador e Senhor e você pode acordar e curtir diariamente a presença maravilhosa 

do DEUS ESPÍRITO SANTO dirigindo e guardando seus passos diariamente. Além 

da TRINDADE, DEUS designou um anjo especialmente para cuidar de você. 

 Além da Trindade e de seus pais, graças ao sangue de JESUS que um dia foi 

derramado por você, suas atitudes, sua forma de tratar a DEUS e o seu próximo 

vão te tornar um adolescente confiável. Muitas pessoas além de seus pais e irmãos 

acabarão confiando em você e isso você tem que agradecer a JESUS, pois ELE te 

transformou. É muito bom ser merecedor da confiança de pais e irmãos, mas seus 

amigos, seus líderes espirituais e seus professores de colégio ou cursinho, também 

farão parte do rol de pessoas que você irá conquistar para o seu lado. 

 Siga o conselho de Salomão e não cresça confiando em coisas erradas. 
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Seis de Novembro 

Quatro Achados Preciosos 

 A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede 

vergonhosamente é a podridão de seus ossos. Provérbios 12:4 

 Aprender a ser sábio na adolescência é uma escolha sua e a Palavra de 

DEUS existe, entre tantas outras bênçãos, para te ensinar a viver. Encontrei 

quatro provérbios incríveis em Provérbios 12 e vamos juntos tirar lições para 

sua vida hoje. 

 O primeiro achado precioso foi nosso verso de hoje e apesar de você estar 

muito longe dessa história de casamento, marido, mulher, esposo e esposa, você 

precisa entender hoje que tanto você como seu futuro namorado, antes de serem 

bonitinhos precisarão ser virtuosos. Adolescentes virtuosos vão cultivar 

virtudes cristãs que as tornam diferentes nesse mundo de pecado. Virtudes 

como o amor, a bondade, o domínio próprio, a paciência, a misericórdia, a 

fidelidade, a pureza, a lealdade entre tantas outras precisam ser aprendidas, 

pois não nascemos com elas. Quando JESUS nasce em nossa vida, aprendemos 

de verdade o que são virtudes e quais as suas utilidades na nossa vida. 

 No dia que você amadurecer suficiente para poder namorar, a primeira 

pergunta que você fará para si mesmo será: Ele ou ela é uma pessoa virtuosa? 

A beleza física está diante dos seus olhos e fica fácil de encantar-se com alguém 

bonito, mas a beleza de caráter está oculta e, num namoro muitos escondem 

seus defeitos com medo de serem abandonados. Outra pergunta que você deverá 

fazer com toda certeza: Ele ou ela pertencem ao SENHOR JESUS? Outra 

pergunta: Eu tenho as virtudes que fará esta menina ou menino feliz?  

 O segundo achado está no verso 9: “Melhor é o que se estima em pouco 

e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão”. Este é um recado 

direto para todos os adolescentes que se acham o gás da coca cola, mas que no 

fundo não são tudo o que eles pensam a respeito deles mesmos. 

 O terceiro achado está no verso 29: “Há fraude no coração do que 

maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz”. A mensagem de 

DEUS para você é tenha muito cuidado com suas amizades. Amigos que te 

levam para longe dos caminhos do SENHOR precisam não mais fazer parte do 

rol de seus amigos de verdade. Passou da hora de dar até logo para eles. 

 O quarto achado te mostra como DEUS avalia os adolescentes que 

mentem: “Os lábios mentirosos são abomináveis ao SENHOR, mas os que agem 

fielmente são o seu prazer”. Verso 22. Conseguiu ver quão fortes foram estas 

palavras? As mentiras contadas pelos adolescentes são uma afronta, uma 

abominação para o SENHOR. Conseguiu ver também como DEUS considera os 

que agem fielmente? Eles são o prazer de DEUS. Você escolhe quem quer ser. 

 Escolha sempre andar nos Caminhos do SENHOR.  
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Sete de Novembro 

Aprendendo a falar pouco 

 O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que 

muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Provérbios 13:1 

 Encontrei sete provérbios interessantes no capítulo 13, mas antes de 

meditarmos juntos na importância de falar pouco, vamos ler juntos o que Salomão 

escreveu no verso 1: O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não 

atende a repreensão. Para mim Salomão está chamando sua atenção para dois tipos 

de filhos: os sábios e os insensatos. Você tem todo o direito de escolher ser sábio ou 

ser insensato, mas lembre-se que toda escolha tem consequências boas ou ruins. 

Os insensatos ou escarnecedores são aqueles filhos que sempre acham que seus 

pais estão ultrapassados, velhos, coroas, antiquados e acabam nunca ouvindo 

nenhuma das repreensões de seus pais. Como disse toda escolha tem sua 

consequência e se hoje você faz parte dos filhos escarnecedores pode ter certeza 

absoluta de que você colherá o que você está plantando e talvez a história sua com 

seus pais se repetira na sua futura casa com os seus próprios filhos. Ou você 

escolhe ser um filho sábio e andar nos caminhos do SENHOR ou você irá sempre 

andar no caminho dos pecadores e engrossará a roda dos escarnecedores. 

 Eu gosto muito de falar, mas não falar mal das pessoas ou denegrir seu 

caráter, mas não posso negar que gosto de falar e o verso de hoje teve um cliente 

bem certo que fui eu. Salomão escreveu este verso há tanto tempo e ele serviu como 

uma luva para mim e quando as verdades bíblicas são importantes para mim, você 

já deve saber que ele ficou sublinhado na minha Bíblia. Hoje aprendi com Salomão 

que posso falar menos e falar menos implica em ouvir mais. 

 Salomão nos leva a meditar em dois grupos de pessoas no verso 7: “Uns se 

dizem ricos sem terem nada e outros se dizem pobres sendo mui ricos”. A riqueza e 

a pobreza dividem mais as pessoas do se imagina, mas a Palavra de DEUS tem um 

verso incrível que nos diz o seguinte: “Senhor, não me dês nem a riqueza e nem a 

pobreza, mas o pão que me seja necessário”. Isso é ser sábio quando o assunto é 

dinheiro e riquezas. 

 Nesta semana um só ganhador ganhou o prêmio acumulado da Mega Sena 

e não faço a menor ideia do que seria viver tendo R$ 200.000.000,00 no banco, mas 

foi isso que o sortudo levou. Agora Salomão também deixou um recado para esses 

sortudos: “Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que se ajunta 

à força do trabalho, terá aumento”. Verso 11. 

 Os adolescentes de DEUS que quiserem trilhar o caminho da sabedoria, que 

quiserem sonhar com uma vida equilibrada e nunca se desviarem dos caminhos do 

SENHOR, sempre encontrarão na Palavra de DEUS seu melhor manual de vida. 

Abri-la diariamente, aprender com os inspirados homens de DEUS e levar para sua 

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

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

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

Boas Companhias 

 Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro 

dos insensatos se tornará mal. Provérbios 13:20 

 Os adolescentes que um dia aceitaram JESUS CRISTO como rei e SENHOR 

de sua vida e os adolescentes que ainda não o conhecem tem quatro inimigos a 

enfrentar durante sua caminhada pela adolescência. São eles: as drogas, que irão 

te dar prazeres momentâneos e morte em curto prazo, o consumo exagerado que te 

faz querer comprar e usar coisas que realmente você não precisa, a mídia do 

demônio que te seduz com filmes, imagens e seriados onde Satanás é reverenciado 

e idolatrado e as más companhias que com certeza serão uma desgraça na sua vida. 

 Talvez você nunca tenha experimentado droga nenhuma e te parabenizo por 

isso, talvez sua vida material seja bem simples e você realmente não tem nada além 

do que você precisa, talvez você nem curta muito os filmes e seriados das perigosas 

televisões a cabo, mas pode ser que no seu rol de amizades existam amigos que com 

certeza você sabe que não são “flor que se cheire” e o sábio Salomão está te 

aconselhando hoje a se afastar desses amigos insensatos que irão causar sua ruina 

e te convida a procurar amigos sábios que de preferência temam a DEUS e andem 

nos seus caminhos.  

 Você pode sim viver sem os seus amigos insensatos, você irá conseguir novos 

amigos, você pode confiar que o SENHOR irá lhe enviar novos amigos. O que é 

melhor é que você pode orar por estes novos amigos sábios e tementes a DEUS.  

 Mais presentes de Salomão chegam bem quentinhos já no verso dois: “O 

homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é 

depositada para o justo”. Se existe algo que tem o poder de ser uma bênção e ao 

mesmo tempo ser uma maldição é essa tal da herança. Estou escrevendo essa 

meditação em dezembro de 2015 e essa semana o mundo conheceu a primeira filha 

do criador do Facebook. Ela já nasceu herdeira de um trocado da ordem de quarenta 

e seis bilhões de dólares. Esse dinheiro será uma bênção ou uma maldição na vida 

deste bebê no futuro? Só o tempo dirá. 

 Outro verso muito questionado pelos modernos educadores, mas que foi a 

salvação de milhões de filhos no passado: “O que retém a vara aborrece o seu filho, 

mas o que o ama cedo o disciplina”. Todo adolescente que levou uma bela surra 

merecida sabe o quanto ela o ajudou a fazer o que era correto. 

 A sabedoria para fechar sua meditação de hoje está no verso 25: “O justo 

tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa 

fome”. Você pode escolher viver sempre tendo o necessário para a sua saúde ou 

viver com o estômago roncando o tempo inteiro. Espero em DEUS que você esteja 

usando os conselhos do rei Salomão para a edificação de seu caráter. 
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Nove de Novembro 

Mulheres Sábias 

 A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com 

as próprias mãos a derruba. Provérbios 14:1 

 O mundo sempre valorizou e ainda valoriza mais os homens que as 

mulheres. Existem formas bem claras de se provar esta afirmação e entre elas 

destacamos: os homens votaram em seus governantes desde que o mundo é mundo, 

mas as mulheres demoraram muito para conquistar este direito, os salários pagos 

aos homens são superiores aos salários das mulheres, até hoje em países do oriente 

muitas mulheres não podem ser vistas na companhia dos homens e muitas delas 

só podem sair de casa se for com determinados tipos de vestimentas. 

 No plano original de DEUS não estava prevista tanta discriminação e tanta 

humilhação. Quando DEUS no início fez a mulher da costela do homem tinha uma 

mensagem embutida neste ato, mostrando claramente que o homem não seria 

superior a mulher e também ela não seria superior a ele. Daí a costela, ou seja, os 

filhos de DEUS foram feitos para andar lado a lado. Com a chegada do pecado, 

DEUS teve que exercer justiça e juízo para com Adão e Eva. Adão teria de suar a 

camisa para ganhar o pão e a mulher iria ter filhos com dor de parto.  

 Quando você adolescente lê as histórias envolvendo as mulheres que faziam 

parte do povo de DEUS, você não vê DEUS as rebaixando, as humilhando e muito 

menos tratando mal. No ministério de JESUS CRISTO na terra quem sustentava 

JESUS eram mulheres de alguns líderes da igreja judaica e mesmo de oficiais 

romanos e em todos os momentos em que JESUS entrava em contato com as 

mulheres nunca fez nada para rebaixá-las. JESUS CRISTO teve um carinho especial 

pela sua mãe terrena e antes de partir para o céu providenciou para que o apóstolo 

João, o discípulo amado, ficasse com a missão de cuidar dela na velhice. 

 O recado de Salomão tem um endereço certo e as meninas adolescentes 

sábias não se tornam mulheres sábias de um dia para outro, ou quando se casam 

ou quanto começam a namorar. As mães sábias educarão suas meninas desde a 

mais tenra idade nos caminhos do SENHOR e isso fará a diferença na vida dessas 

adolescentes. Neste mundo que vivemos a sociedade e mesmo as mulheres só 

conseguem valorizar as mulheres que saem de casa para ter um patrão, serem 

empreendedoras e vitoriosas nos negócios. A mulher que fica em casa, que abre 

mão de carreira, dinheiro, maquiagens e coisas materiais e se esmeram para educar 

seus filhos e cuidar de sua família são desvalorizadas pelas próprias outras 

mulheres. 

 As mães sábias ensinarão a suas filhas adolescentes a amarem ao SENHOR 

em primeiro lugar, a cumprirem as tarefas domésticas em segundo lugar e no tempo 

certo estas meninas sábias irão encontrar seu lugar no mercado de trabalho e desta 

forma tudo se completa.  
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Dez de Novembro 

Caminhos de Morte 

 Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo 

dá em caminhos de morte. Provérbios 14:13 

 Se você já aprendeu a arte de marcar os provérbios mais interessantes da 

Palavra de DEUS, te sugiro que marque esse, pois muitos pregadores da Palavra de 

DEUS o utilizam em seus sermões e você já sabe onde ele estará quando você abrir 

sua Bíblia. 

 Nosso Líder, Salvador e Senhor JESUS CRISTO quando esteve entre nós, nos 

deixou um ensinamento que você adolescente precisa aprender para o resto de sua 

vida: só existem dois caminhos. Não existe um terceiro para você chamar de meu 

caminho. Ou o caminho é largo e muitos são os que andam por ele ou o caminho é 

estreito e a minoria está andando por lá.  

 Não precisa nem repetir muito, mas como adolescente você já sabe de cor e 

salteado que os prazeres, as festas, as baladas, as boates, os shows, as luzes, as 

fumaças, os motéis e todo os outros lugares onde com certeza você nunca foi e nem 

pretende ir são o caminho largo. E este caminho largo só é largo pelos motivos que 

JESUS deixou a entender. Lá é bom para as emoções, para os sentidos, para o 

prazer, para a liberdade e toda essa arapuca tem um só objetivo que é te destruir e 

te afastar dos caminhos do SENHOR. 

 Como ando pelo menos uma vez por mês por esse país afora realizando 

congressos e treinando os professores de adolescentes, tenho a certeza plena que a 

imensa maioria dos adolescentes cristãos está andando no caminho estreito e os 

poucos que já pisaram no caminho largo ainda não conseguiram sair de lá, mas 

você e eu podemos orar para que estes nossos amigos voltem para os caminhos do 

SENHOR. 

 Nosso mais sanguinário inimigo Satanás faz dos caminhos da morte, lugares 

bacanas, bem iluminados, bem transados, com música cativante, mulheres e 

rapazes bonitos e toda essa falsa capa e maquiagem tem atraído os poucos 

adolescentes de DEUS que ainda não aprenderam a se fixar na ROCHA que é 

JESUS. Não é preciso você sair dos caminhos do SENHOR para saber que nos 

caminhos da morte você encontrará seu primeiro cigarro comum, seu cigarro de 

maconha e o seu crack. Com certeza sua primeira cerveja, sua primeira bebida 

alcóolica e sua futura vodca você também encontrará por lá. Nos caminhos da morte 

você terá sua primeira relação sexual com uma (um) qualquer e sua chance de pegar 

AIDS é muito grande.  

 Nos caminhos da morte você entra como um adolescente livre e sairá como 

escravo. Escravo do pecado, dos prazeres, das drogas, das mulheres, dos traficantes 

inclusive de órgãos. Quando seus amigos que não são amigos te convidarem para 

os caminhos da morte lembre-se que JESUS é o CAMINHO, a VERDADE E A VIDA. 

Qualquer outro caminho diferente DELE é morte na certa. 
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Onze de Novembro 

Aprendendo a conviver com os pobres 

 O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se 

compadece dos pobres é feliz. Provérbios 14:21 

 Posso quase que afirmar que a pobreza nunca fez parte do plano de DEUS 

para seus filhos. Se DEUS quisesse que seus filhos fossem pobres e quisesse que 

eles passassem sérias dificuldades nesta vida, ele teria colocado Adão e Eva numa 

favela, com esgoto a céu aberto e não em um jardim. A entrada do pecado no mundo 

trouxe inúmeras tragédias nefastas e tenebrosas para nossa vida e neste pacote de 

maldades criado e planejado pelo arqui-inimigo de DEUS, a pobreza veio junto. Não 

é pecado ser pobre, mas na verdade ninguém merece ser pobre a não ser aqueles 

que deliberadamente escolheram ser por votos religiosos ou pessoas que não 

querem decididamente trabalhar para melhorar de vida ou aqueles amantes de 

bolsa família e que já acostumaram com ganhar pouco e ver seus filhos sofrerem 

sem querer trabalhar. 

 Deus colocou as suas bênçãos na vida de muitos de seus filhos e ELE nos 

deixou em sua palavra um projeto de uso de dinheiro que nos torna sócios de DEUS 

para resolver os nossos problemas e aliviar o fardo que os pobres levam com eles. 

Você adolescente precisa entender que seu futuro será bom se você se esmerar, 

estudar e conseguir se formar pelo menos numa faculdade. O mercado de trabalho, 

ou seja, as empresas, pagam melhor para quem tem nível superior e se você quiser 

ter acesso à muitos bens materiais que seus pais não têm hoje, então você terá que 

se formar.   

 Em sua futura vida financeira, ELE já definiu como dele dez por cento de 

seus rendimentos brutos que serão utilizados para pagar salários de pastores e 

obreiros que se dedicam de forma integral a pregação do evangelho neste mundo.  

Quando você receber seu primeiro salário lembre-se de que DEUS já definiu o valor 

que você deverá devolver. Digo devolver, pois se o dízimo é do SENHOR, ele não te 

pertence e quando você fica com algo que não lhe pertence, você está roubando e 

confesso a você que não consigo entender um cristão roubando o dinheiro de seu 

Salvador e Senhor. Quando você devolve o dízimo, DEUS está te ensinando um 

princípio chamado fidelidade.  

 No mesmo projeto de DEUS, ainda existe outro valor que ELE deixa que você 

escolha o montante para ser devolvido na sua igreja com o nome de oferta. A oferta 

serve para pagar a luz, a água, o salário do zelador da igreja, o ar condicionado que 

irá aliviar seu calor em dia de culto. O valor de sua oferta vai depender da gratidão 

que você tem para com o seu DEUS e não terá nada a ver com a sua fidelidade. Sua 

fidelidade é vista na entrega do dízimo e sua gratidão é vista na entrega das suas 

ofertas. Seria muito bom que no futuro você definisse um percentual para sua 

gratidão e dessa forma você nunca ficará preocupado com a quantidade a ser dada.  

Sua gratidão ajuda os pobres de sua igreja a ter uma vida digna, a terem alimento, 

roupa e calçados em seus lares e você começará a ver o quanto a gratidão é bênção 

na sua vida.  
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Doze de Novembro 

Aprendendo a responder 

 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura 

suscita a ira. Provérbios 15:1 

 Sempre que abro a Palavra de DEUS tenho a absoluta certeza que irei 

aprender algo de bom para minha vida nesta terra. Aprender a lidar com pessoas é 

uma arte e você adolescente do SENHOR JESUS pode se especializar em tratar 

muito bem seus pais, irmãos, amigos e seu próximo. Nada como ter um livro tão 

incrível como sua Bíblia para lhe ensinar a se relacionar de forma plena com as 

pessoas. 

 A boa comunicação entre as pessoas é fundamental para a harmonia entre 

elas. Quando um pai ou uma mãe aprendem a conversar, a dialogar, a ouvir e 

principalmente aprendem a responder carinhosamente um ao outro, todo o clima 

de sua casa melhora. Você pode ter quase certeza de que as brigas entre seus pais 

começam quando um levanta a voz de forma grosseira para o outro e o outro não 

querendo ficar por baixo devolve no mesmo tom. Pronto, isso é o início de mais uma 

guerra conjugal. 

 Adolescentes que tem irmãos menores ou maiores que eles precisam 

aprender hoje com o sábio Salomão alguns conselhos que lhes ajudarão e muito na 

arte de falar, responder, dialogar e se comunicar da melhor forma possível com sua 

família e seus amigos. 

 O primeiro conselho vem de nosso verso de hoje e você pode fazer o teste 

para ver se vai funcionar. Quando alguém de tua família vier com palavras duras, 

cruéis e pesadas contra você, que tal começar falando baixinho e pedindo desculpas 

pelo seu erro? Quando vejo escrito no provérbio às palavras: resposta e branda não 

consigo ver um adolescente de DEUS nervoso, bravo e gritando alto. As guerras de 

comunicação entre pais e filhos diminuiriam e muito se todos aprendessem com 

este primeiro conselho de Salomão. 

 Veja esta outra dica no verso 2: “A língua dos sábios adorna o conhecimento, 

mas a boca dos insensatos derrama a estultícia”. Mais sabedoria para você no verso 

4: “A língua serena é arvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito”. Mais 

dica no verso 7: “A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos 

insensatos não procede assim”. Para encerrar os presentes de Salomão sobre a arte 

de falar e responder veja o que ele te escreveu no verso 28: “O coração do justo 

medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades”.  

 Confesso a você que preciso muito melhorar a forma como lido com as 

palavras e as respostas. Preciso pedir ao SENHOR diariamente que me ajude a ser 

amável e não grosseiro. A resposta branda vai me ajudar e muito nessa nobre tarefa 

de tratar bem as pessoas que mais amo, aos amigos e ao próximo que às vezes está 

distante, mas que também poder estar muito perto de mim. 
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Treze de Novembro 

Aprendendo a sorrir 

 O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza 

do coração o espírito se abate. Provérbios 15:15 

 Como o livro de Provérbios é o livro bíblico da sabedoria, nada como aprender 

de suas sábias palavras e nos esforçarmos para viver, pela graça de DEUS, estes 

ensinamentos em nossa vida. 

 Veja o nosso verso de hoje: “O coração alegre aformoseia o rosto”. Salomão 

está te dizendo que quando você está bem com você mesmo, com DEUS, com sua 

família e seu próximo seu rosto refletirá a sua alegria. DEUS em sua sabedoria te 

fez único e quando você acorda e olha seu rosto no espelho, você decide como esse 

rosto irá permanecer ao longo de seu dia.  

 Gostaria de poder estar de seu lado e perguntar o que te deixa alegre. A sua 

alegria pode vir de diferentes formas, mas creio firmemente que em pleno novembro 

de cada ano de sua vida escolar, você ri à toa quando vê que seu empenho nos três 

primeiros bimestres foi excelente e como você já passou de ano, seu esforço até o 

final do bimestre será no sentido de não sujar de vermelho o seu boletim e não lutar 

desesperadamente para fugir de uma recuperação. 

 Existem tantas coisas que os adolescentes fazem que os deixa alegres que 

poderíamos passar um bom tempo meditando, mas ter um namorado (a) em plena 

adolescência e poder beijar carne enquanto seus amigos ainda estão treinando 

aprender a beijar na laranja é motivo de ter um coração alegre. Poder namorar, 

conversar, passear e desabafar com alguém da sua idade, com o mesmo potencial 

que você e poder ainda tratar uma pessoa com carinho e amor realmente é uma 

oportunidade incrível de manter o seu coração alegre. 

 Acordar diariamente numa boa casa, olhar tudo perfeito ao seu redor, sentar 

e deitar numa cama que é só sua, ter um desjejum pronto te esperando na mesa, 

pegar o cartão de vale transporte com a certeza que seus pais já colocaram todos os 

créditos necessários sem que você tenha que trabalhar para isso também deveria 

ser um motivo para você ter seu coração alegre e seu rosto cada dia mais formoso. 

 Um coração alegre tem muito a ver se você está ou não contente com as 

inúmeras e preciosas bênçãos que ELE te de dá diariamente e você sequer as 

percebe. Quando você consegue ver as bênçãos da chuva, o calor do sol, o geladinho 

do inverno, as flores do outono, as frutas chegando em pleno início de primavera, 

as maravilhosas verduras e os suculentos legumes que são necessários para te 

ajudar a manter sua saúde, você consegue entender que DEUS tem muitos planos 

para te manter sempre alegre. Para um adolescente cristão nada melhor para 

manter sua mente alegre do que a certeza de que você está salvo pela graça de seu 

Salvador JESUS. 
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Quatorze de Novembro 

Aprendendo a se contentar 

 Melhor é o pouco havendo o temor do SENHOR, do que 

grande tesouro onde há impiedade. Provérbios 15:16 

 Ao abrir minha Bíblia diariamente para me alimentar da Palavra de DEUS e 

de lá tirar inspiração para escrever, consigo ver claramente como DEUS foi pródigo 

ao dar sabedoria a Salomão, pois ele consegue nos orientar sobre diversos assuntos 

num mesmo capítulo. Todos os provérbios têm um grande objetivo a meu ver, que 

é te ajudar a viver e se você pede para que o SENHOR te ajude a viver o que você 

está lendo, então a bênção da sua leitura será completa.  

 Ontem você conseguiu ver como as bênçãos divinas deixam sua mente alegre 

e como você pode, através de pequenas atitudes ser alegre, e o que é melhor, fazer 

alguém alegre. Quando você se arruma e se perfuma para encontrar a sua 

namorada, você está fazendo alguém feliz e o seu rosto vai mostrar quem está no 

comando de sua mente. Quando DEUS faz parte de sua vida, de seus sonhos, de 

seus planos, quando você adolescente se sintoniza diariamente com o SENHOR 

através da oração, do estudo de Sua Palavra e do louvor, não tem como não viver 

alegre. Você pode até ter momentos de tristeza, pois ninguém está livre disso, mas 

manter-se com uma mente alegre vai fazer parte se sua filosofia de vida. 

 Neste capítulo quinze de provérbios, o sábio Salomão nos deixa dois versos 

que vão nos ensinar a arte do contentamento. Veja o que ele te deixou escrito no 

verso de hoje: Melhor é o pouco. Isso precisa ser aprendido por você. Nem sempre 

as bênçãos de DEUS chegarão enchendo suas panelas e seus guarda roupas com 

roupas caras. Existem muitas famílias e muitos adolescentes que perderiam a 

eternidade se lhe fosse dado tudo em grande abundância. A abundância faz com 

que muitas famílias queiram o mérito da bênção para elas e assim se esquecem do 

SENHOR. É o SENHOR que nos dá bênçãos materiais. Ele precisa que você 

adolescente estude e um dia trabalhe para que ELE possa te recompensar 

materialmente, mas o mérito continua sendo DELE. Nunca lance o crédito das 

bênçãos no seu currículo, na sua conta ou no seu bolso. As bênçãos vêm de DEUS 

e devem voltar para ELE. Nosso provérbio de hoje continua: “o pouco precisa vir 

acompanhado do temor, da dependência, da humildade de reconhecer que sem o 

SENHOR, o pouco e o muito podem virar NADA”. Então entenda para o resto de sua 

vida que o pouco com DEUS é sempre o suficiente.  

 Outro verso que também vai reforçar está mesma verdade é: “Melhor é a 

comida de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio”. Provérbios 

15:17. Deus está te mostrando aqui que não é a fartura que é tão importante, o 

importante é poder depender do SENHOR e de suas virtudes para termos uma vida 

de contentamento. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação era o 

estilo de vida do apóstolo Paulo. Que tal ser o seu? 
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Descreva aqui o seu 

caminhar com Deus 
 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 
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___________ 

Segunda Semana 
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Quinze de Novembro 

Aprendendo a Andar 

 O caminho dos retos é desviar-se do mal, o que guarda o 

seu caminho preserva a sua alma. Provérbios 16:17 

 O sábio Salomão continua sua incrível obra de nos ensinar a viver através 

de seus sábios provérbios. Fico pensando que desde o início de nossa vida até o 

nosso último suspiro, toda a nossa energia, todo o nosso empenho como cristãos 

que somos é no sentido de viver motivados nos caminhos do SENHOR. Como 

sabemos através de nosso líder JESUS existem apenas dois únicos caminhos 

para você percorrer e quando você adolescente escolhe andar diariamente nos 

caminhos do SENHOR, as bênçãos e a proteção que vem do céu irá te 

acompanhar ao longo desta sua jornada. Quer ter um muro de proteção divina 

para o resto de sua vida? Quer ter um anjo te dirigindo e cuidando para que 

nenhum mal aconteça contigo? Quer sair de casa com a certeza diária da 

proteção divina? O segredo é bem simples: ande nos caminhos do SENHOR.  

 Quando os adolescentes de DEUS abandonam os caminhos do SENHOR, 

eles podem ter a certeza de que eles estão andando nos caminhos de morte que 

Satanás tem preparado para fisgar os filhos de DEUS que se aventuram em seu 

território. Não existe um terceiro caminho que você pode chamar de seu. Ou 

você anda nos caminhos estreitos do SENHOR e curte as bênçãos que virão de 

suas maravilhosas mãos ou você irá passear nas largas e perigosas avenidas do 

pecado. Te lembro mais uma vez que não existe um terceiro caminho. JESUS 

CRISTO nos ensinou que só existem dois.  

 Salomão te dá três dicas incríveis sobre caminhos em Provérbios 16. A 

primeira dica é o nosso verso de hoje. Os retos são os adolescentes que se 

recusam a permanecer nos caminhos do mal e agindo dessa forma eles 

preservam a sua vida física e também a sua vida espiritual. Eles não querem 

pisar onde o mal está; eles podem até parecer covardes, mas sua atitude os 

preserva de pecar. 

 Veja o segundo conselho no verso 9: “O coração do homem traça o seu 

caminho, mas o SENHOR lhe dirige os passos”. Você tem todo o direito de traçar 

o seu caminho e como adolescente de DEUS você pode contar com o SENHOR 

para lhe dirigir os passos. Quando você deixa DEUS guiar seus passos, seu 

caminho será plano, pois DEUS irá suavizando a sua jornada, ELE irá 

aplanando o seu caminho. 

 O salmista te deixa uma alerta importante no verso 25: “Há caminhos 

que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte”. Quem anda 

nos caminhos do SENHOR não se desvia para os caminhos da morte. Eu oro ao 

meu DEUS para que você nunca abandone os caminhos do SENHOR. Tenha 

um dia incrível ao lado de quem nunca irá te abandonar. Sucesso com DEUS.  
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     Dezesseis de Novembro 

     Aprendendo Paciência 

 Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o 

seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32 

 Dentre tantos provérbios do rei Salomão, este já estava sublinhado em minha 

Bíblia antes mesmo de poder lê-lo nesta manhã. Você e eu vivemos num mundo 

onde parece que tudo precisa ser feito com muita pressa, com muita rapidez, muita 

agilidade, tudo é para ontem ou anteontem e principalmente no mundo do trabalho, 

dos negócios e das empresas ninguém encontra tempo para ser longânimo, paciente 

com seus erros e suas falhas. 

 Trabalho dentro de um ambiente onde advogados públicos precisam de apoio 

de adolescentes, mais comumente conhecidos como estagiários e fico admirado 

quando estes advogados mostram longanimidade para com estagiários, pois são 

eles que treinam e prepararam os estagiários para trabalhar com todos os 

processos. Estes adolescentes até o dia anterior nunca haviam pisado num 

ambiente de empresa e de repente se veem trabalhando, cumprindo ordens, 

anexando documentos, digitalizando processos, criando documentos jurídicos e se 

não fosse a paciência destes advogados esses adolescentes não poderiam começar 

sua carreira jurídica. Uma das melhores demonstrações de carinho que um 

advogado público recebe é quando um dos estagiários volta um dia na instituição 

para agradecer tudo o que fizeram por ele enquanto estagiário. 

 Os adolescentes de DEUS precisam exercitar paciência com dois grupos 

especiais de pessoas e elas estão muito próximas de você e você os chama de pais 

e irmãos. As vezes o relacionamento familiar fica tão tenso, tão estressante que você 

pode e deve orar e clamar por paciência -  já será uma forma interessante de resolver 

o problema. É muito importante para sua vida futura que você aprenda a conviver 

harmonicamente com seus pais e com seus irmãos, pois foram eles que DEUS te 

deu para serem sua família.  

 Tão importante quanto a longanimidade, o domínio de si mesmo vai te ajudar 

e muito nos seus relacionamentos hoje e daqui para o resto de sua vida. Um dia 

você vai namorar e vai se lembrar do provérbio de Salomão que fala sobre como 

dominar o seu espírito, o seu eu. Você precisa se controlar principalmente em casa, 

pois lá estão as pessoas que você mais ama e as que mais te amam também estão 

lá. Mas seu mundo vai se alargar para a universidade, o estágio e o trabalho e sem 

domínio próprio adeus trabalho, pois a tolerância de uma pessoa que tem um chefe 

antes do nome é muito curta. 

 Paciência e domínio próprio foram as duas virtudes que Salomão te ensinou 

hoje. Qual o melhor momento para começar a exercitar tais virtudes? O momento é 

já. Tenha paciência com seus pais, irmãos, funcionários do colégio, motoristas de 

ônibus e até da mulher que lhe irá empacotar os pães na padaria e não se esqueça 

de que o irmão gêmeo da paciência é o domínio próprio.  
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Dezessete de Novembro 

Diversos Bons Conselhos 

 Mais fundo entra a repreensão no prudente do que cem 

açoites no insensato. Provérbios 17:10 

 O capítulo dezessete de Provérbios tem apenas vinte e oito versículos, mas 

tem muita sabedoria acumulada e creio que sua caneta vermelha vai passear hoje 

pela sua Bíblia e brincar de marcar importantes conselhos para sua vida 

adolescente. 

 O primeiro conselho está no verso 1: “Melhor é o bocado seco e tranquilidade 

do que a casa farta de carnes e contendas”. Nada paga a sua paz de espírito, aquela 

sensação de estar tudo bem entre você, DEUS, seus pais, seus irmãos e seu 

próximo. Você que ainda está curtindo os incríveis anos da adolescência precisa 

entender que sua casa é um castelo, onde seus pais são o rei e a rainha e os filhos 

são príncipes e como príncipe cabe a você ser o agente de paz nos seu lar, pois às 

vezes o relacionamento entre seus pais fica tenso e se você atuar como agente da 

paz e da harmonia tudo poderá melhorar. Para ser um agente de paz você precisa 

aprender a arte de ser agradecido por tudo que seus pais têm feito por você, precisa 

aprender as técnicas do contentamento e ao agir dessa forma o castelo onde você 

mora ficará marcado pelo resto de sua vida como o melhor lugar do mundo. 

 Você irá aprender a respeitar seus pais ao ler o verso 6: “Coroa dos velhos 

são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais”. Salomão está te dizendo 

que os avós têm um prazer enorme em curtir os seus netos. Para eles é o coroamento 

de um trabalho que começou com os seus filhos e apesar da nítida diferença de 

idades, cuidar bem dos avós e amá-los também faz parte da sua missão como 

adolescente que anda nos caminhos do SENHOR. Salomão diz também que a glória 

dos filhos são os pais e costumo ficar impressionado quando vejo adolescentes em 

plena formatura creditando todo aquele momento não a si mesmo, mas declarando 

abertamente para todos os convidados que se não fossem os seus pais eles nunca 

teriam se formado. Esses adolescentes entendem claramente o que Salomão quis 

dizer quando escreveu que os pais são a glória dos filhos. 

 Nosso verso de hoje faz a separação entre dois grupos de adolescentes 

típicos: os prudentes e os insensatos e o segredo para fazer parte do primeiro grupo 

é aprender a ouvir. O adolescente que sabe ouvir quando é repreendido, quando 

tem humildade para se desculpar, quanto se arrepende de seus erros com certeza 

fará parte do grupo dos prudentes. Por outro lado, o próprio Salomão disse quanto 

aos insensatos - nem que se desse uma surra com cem açoites não adiantaria nada. 

Quem é insensato é insensato e parece que eles não têm jeito mesmo. 

 Um dos provérbios mais conhecidos de Salomão está no verso 17: “Em todo 

o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão”. Sem comentários.  
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Dezoito de Novembro 

Cinco Provérbios Incríveis 

 Quem é negligente em sua obra já é irmão do 

desperdiçador. Provérbios 18:9 

 Encontrar provérbios que podem servir de meditação para o seu dia a dia 

tem sido a minha missão ao longo de meus momentos com DEUS. Em Provérbios 

18, encontrei seis provérbios incríveis começando pelo nosso verso de hoje.  

 Geralmente os pais educam seus filhos desde criança para cumprirem suas 

tarefas domésticas com perfeição. Arrumar a cama, lavar louça, limpar banheiros, 

cozinhar, lavar, passar e tantas outras tarefas são ensinadas às crianças e irão 

ajudar e muito na formação de seu caráter e somente no futuro eles serão gratos 

aos seus pais por tudo que aprenderam em casa. Geralmente as famílias têm regras 

a serem cumpridas e isso varia de casa para casa, mas para mim, para que uma 

casa funcione como um relógio, gosto muito da seguinte regra: cumprir fielmente a 

parte que me corresponde. Quando cada um faz a sua parte tudo funciona. Simples 

assim. 

 Quando adolescentes que moram com os seus pais não cumprem a parte 

deles, acabam virando negligentes e uma negligência aqui e outra ali os tornará 

procrastinadores até atingirem o estágio de bagunceiros e finalmente preguiçosos e 

relapsos. Existe um provérbio popular que diz: Costume de casa vai à praça. Isto 

quer dizer que se você é negligente em casa, você será no estágio e no trabalho, só 

que emprego, trabalho e estágio não toleram adolescentes negligentes. Ao menor 

vacilo, a menor falta de empenho ou dedicação, eles te convidarão a procurar outro.  

 Mas ainda temos mais quatro provérbios para degustar. Veja o verso 10: 

“Torre forte é o nome do SENHOR à qual o justo se acolhe e está seguro”. Em quem 

você realmente confia senão no SENHOR? O SENHOR é realmente a torre forte de 

sua vida? Se ainda não é, o que está faltando a você para deixar que JESUS ocupe 

este lugar na sua vida? 

 Veja o conselho do verso 13: “Responder antes de ouvir é estultícia e 

vergonha”. Quantas vezes você já respondeu sem antes sequer ouvir o que seus pais 

tinham para lhe perguntar? Salomão te alerta contra a precipitação nas palavras. 

Pratique o hábito simples de ouvir e isso mostra a sua educação e sua humildade e 

depois fale. Isso é sabedoria. Outro conselho precioso você encontra no verso 21: “A 

vida e a morte estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto”. 

Quantas pessoas não morreram por dentro depois de receber tanta calúnia e 

mentira sobre seus atos. A vida e a morte estão no poder da língua. Salomão sabia 

exatamente o que estava falando. O último de todos vai te fazer refletir: “O homem 

que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão”. 

Verso 24. Salomão teria Facebook? Será? 
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Dezenove de Novembro 

Pílulas de Sabedoria 

 Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. 

Provérbios 19:2 

 Se existe algo que é uma tragédia na vida de qualquer ser humano é o 

pecado. Nosso arqui-inimigo Satanás, o pai da mentira, o originador do pecado nas 

cortes celestiais teve que ser expulso de lá e para desgraça de todos os seres 

humanos ele veio se hospedar em nosso planeta. Nossa primeira mãe foi dar ouvidos 

a ele e este câncer terminal se estendeu por toda a humanidade. Para nossa alegria 

quando Jesus voltar o pecado será eliminado para sempre de nossa história. 

 Não é bom proceder sem refletir. O conselho de Salomão é direto: quando 

você age sem refletir você está pecando e o pecado é que causou a morte do Filho 

de DEUS, portanto é muito importante pensar antes de agir. Quando você se 

precipita geralmente acaba fazendo besteira e o pior acontece quando você não tem 

tempo para desfazer o que você já fez. Dependendo do que você quiser fazer na sua 

vida profissional, este provérbio poderá lhe ajudar e muito no seu ambiente de 

trabalho. Você poderá evitar prejuízos enormes para sua carreira profissional se 

você refletir antes de agir. 

 Veja o que você pode aprender com o provérbio do verso 14: “A casa e os 

bens vem dos pais, mas do SENHOR a esposa prudente”. Conseguiu enxergar a 

virtude que Salomão encontrou nas esposas? A prudência. Quem é prudente não é 

precipitado, pelo contrário é equilibrado. Muito bom saber que as esposas 

prudentes são um presente de DEUS para a vida dos homens de DEUS. 

 Um conselho antigo para pais modernos se encontra no verso 18: “Castiga o 

teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de mata-lo”. Salomão 

é do tempo que a varinha de marmelo corria solta nas crianças desobedientes e 

para Salomão, ajoelhou tinha que rezar. Não tinha muita moleza com os 

indisciplinados. Hoje ele seria processado por descumprir as novas leis. 

 Um conselho para você aprender a se relacionar com os menos favorecidos: 

“Quem se compadece do pobre ao SENHOR empresta e este lhe paga o seu 

benefício”. Verso 17. Se você tem hoje a oportunidade de ajudar algum pobre, não 

deixe para amanhã o que você pode fazer por ele hoje. 

 O último sábio conselho chega para todos os adolescentes e você pode ler no 

verso 26: “O que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, é filho que 

envergonha e desonra”. Que tipo de filho você é? Salomão já te mostrou que existem 

os prudentes, os insensatos, os fiéis, os honestos, os preguiçosos, os trabalhadores, 

os negligentes, os desperdiçadores, os precipitados e os honrados. Na adolescência 

de nossa vida é quando decidimos em grande parte quem seremos no futuro.  
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Vinte de Novembro 

Vinho, Bebida Forte e Outros 

 O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, 

todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 20:1 

 O capítulo vinte irá te trazer inúmeros ensinamentos e Salomão não deixa 

barato quando o assunto é vinho e bebida forte. Quando eu era pequeno existia 

uma cultura dos pais (homens) que seus filhos homens tinham que beber e nesta 

insanidade mental, fiquei sabendo que um pai molhava diariamente a chupeta de 

seu filho com cerveja para ele poder ir se adaptando ao gosto e cumprir a tradição 

da família. A cerveja na chupeta seria uma espécie de estágio para preparar o 

menino para bebidas mais fortes. 

 Muitos adolescentes ingressam bem cedo no mundo da cerveja e 

consequentemente do álcool. Como o álcool vicia, a tendência é que todos os 

adolescentes que ingeriram sua primeira cerveja prossigam sua escalada no sentido 

de provar todas as bebidas que contenham o maldito. Com certeza você adolescente 

já viu todas as propagandas de cerveja e de outras bebidas mais fortes que passam 

na televisão. Quando você olha para aquele cenário sem os olhos espirituais e vê 

aquelas mulheres ou rapazes lindos, sarados, bem vestidos ou não, aquele ambiente 

com luzes, cores, fumaça e música moderna, você sonha em poder estar lá e é 

exatamente por isso que os marqueteiros usam tanto o potencial feminino e os 

ambientes chiques para te conquistar. Porém nenhuma propaganda irá te mostrar 

jovens de vinte e poucos anos já curtindo sua estranha barriga cultivada à base de 

cerveja. Nenhuma propaganda irá acompanhar estes jovens para ver se eles 

chegarão ou não bêbados em casa depois que casarem e tiverem seus próprios 

filhos. Nenhuma propaganda também irá te mostrar o fígado e o intestino de 

alcoólatras. As propagandas te convidam para o pecado, mas nenhuma delas irá te 

mostrar como sair de lá. 

 Em momento nenhum de sua adolescência escolha tomar, por mais inocente 

que seja, um único copo de cerveja, vinho ou qualquer bebida onde o tirano álcool 

governa. Milhares e milhares de pessoas morrem diariamente em nosso país graças 

ao consumo de álcool e se apenas nossa legislação de trânsito não fosse tão branda 

com estes infratores em potencial, estas mortes poderiam ser evitadas.  

 Muitos adultos e adolescentes tem dúvida se realmente podem ou não 

consumir vinho. Você consegue enxergar JESUS CRISTO, o rei do universo, criador 

dessa máquina maravilhosa que é nosso corpo, tomando vinho com álcool na festa 

de seu primeiro milagre ou mesmo compartilhando vinho com álcool na cerimônia 

de santa ceia que ELE mesmo criou? Não seria muita incoerência da Trindade 

inspirar a palavra de DEUS com vozes tão fortes contra o vinho e o álcool e depois 

o próprio FILHO DE DEUS aparecer tomando vinho e bebida forte logo numa festa 

de casamento ou mesmo numa cerimônia de santa ceia? DEUS PAI, DEUS FILHO 

E DEUS ESPÍRITO SANTO são nossos exemplos máximos de coerência. O que Jesus 

tomou era o puro suco da vide. 
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Vinte e Um de Novembro 

Os Filhos dos Íntegros 

 O justo anda na sua integridade, bem-aventurados são 

os seus filhos depois dele. Provérbios 20:7 

 Vivemos dias tenebrosos em nosso mundo e em especial em nosso país. 

Nunca a mídia nacional deu tanta ênfase a inúmeros casos de corrupção, desvio de 

recursos públicos como nestes últimos anos. Altos empresários, diretores de 

grandes empresas, deputados, senadores estão sendo presos diariamente em nosso 

país e o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo da imperfeita e desvirtuada 

justiça humana em nosso país, nunca esteve tão empenhado em colocar todos estes 

infratores na cadeia. 

 Enquanto você adolescente do SENHOR JESUS vê diariamente tal estado de 

coisas, DEUS, em Sua bondade, permite que você abra hoje a Sua Palavra e te 

mostra um caminho que os corruptos, os desonestos e os ladrões não conhecem - 

o caminho da integridade. Se você tiver a curiosidade de ver a palavra íntegro no 

dicionário vai descobrir que íntegro quer dizer inteiro, não dividido, não quebrado, 

não corrompido. O homem íntegro sabe diferenciar entre o que é seu e o que não é 

seu. Os homens e mulheres íntegros aprendem na casa de seus pais lá nos áureos 

anos de sua adolescência a não mexerem no que não lhes pertencem, a devolver o 

troco da padaria, a não comprar doces sem permissão, não chegarem atrasados em 

seus compromissos principalmente quando devam ir à casa do SENHOR, a não 

aceitar dinheiro de amigos em troca de favores imorais e ilegais, a não se drogar, 

não beber álcool ou mesmo comer comidas que o próprio DEUS disse que não era 

para comer. 

 Salomão nos diz que os justos andam no caminho da integridade e este 

caminho é o mesmo caminho estreito que nosso líder JESUS CRISTO nos ensina a 

andar ao longo de todos os quatro evangelhos. São diversos conselhos que tanto 

nosso líder JESUS, como seu servo Salomão nos deixaram nas sagradas escrituras 

te alertando contra corrupção, dinheiro fácil, integridade, honestidade, balanças 

falsas, dois pesos e duas medidas, que não temos desculpa se quisermos andar nos 

caminhos do inimigo. 

 Tomar a firme decisão de ser íntegro na adolescência irá te livrar de muitas 

enrascadas do inimigo ao longo de sua vida. A Palavra de DEUS hoje em nosso verso 

nos diz que os filhos dos íntegros são felizes. Você faz parte dessa elite espiritual 

chamada de filhos dos íntegros? É bom saber que seu pai e sua mãe estão fazendo 

o seu melhor para que você também seja um cristão íntegro na sua adolescência e 

por toda a sua vida? Na sua opinião quais os traços de caráter que mais você admira 

em seus pais? Além de amorosos, fiéis, prestativos, responsáveis e apaixonados por 

CRISTO e por você, que virtudes você destacaria na vida deles? Pais íntegros 

geram filhos pecadores. Está na sua mão se aproximar diariamente do SENHOR e 

decidir permanecer tão íntegro quanto seus pais.  

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Novembro - 2016 editadole  

 

 

Descreva aqui o seu 

caminhar com Deus 
 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Terceira Semana 
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Vinte e Dois de Novembro 

Nossas atitudes 

 Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações se a sua 

conduta é pura e reta. Provérbios 20:11 

 A vida espiritual do adolescente de DEUS é uma mistura de sua fé no seu 

DEUS CRIADOR, no seu SALVADOR E SENHOR JESUS CRISTO e na prazerosa 

companhia diária do DEUS ESPÍRITO SANTO. Para melhorar ainda mais este 

relacionamento entre seus filhos adolescentes e a Trindade nosso DEUS escolheu 

um anjo para cuidar de você desde o dia em que você nasceu e é ele que te projeta 

na caminhada desta vida. É muito confortante saber que você, como adolescente 

eleito do SENHOR JESUS, pode sair de casa depois de seus momentos de comunhão 

com a Trindade e seus familiares, com a certeza de que o seu anjo irá contigo te 

protegendo em todos os seus caminhos. 

 Nosso verso de hoje nos fala da importância de nossas ações, nossas atitudes 

e nossas escolhas. Quando seu dia começa, começam também os seus conflitos 

diários: Levantar ou continuar dormindo? Beber água em jejum ou ir ao banheiro? 

Tomar um banho ou passar desodorante?  Escovar o dente ou usar o fio dental? 

Buscar ao SENHOR em primeiro lugar ou ler as mensagens do seu celular? Até o 

final de seu dia, suas atitudes, suas escolhas, suas ações irão te mostrar claramente 

se seu dia foi um dia de vitórias ou de derrotas. 

 Para chegar ao final do dia e se sentir um vitorioso de verdade, sua primeira 

escolha ao acordar será permanecer do lado do SENHOR, dobrar seus joelhos, 

louvar o seu nome, abrir e ler pelo menos um capítulo diário de Sua Palavra. Estas 

são as principais atitudes de um adolescente de DEUS que quer chegar ao final do 

dia com sua agenda cumprida, suas metas alcançadas, seus projetos entregues e 

seus planos realizados. 

 Quando você se inclina, se humilha, se esquece de você mesmo e se coloca 

nas mãos do SENHOR para adorá-lo e louvá-lo nos primeiros momentos de seu dia, 

o ESPÍRITO SANTO DE DEUS irá te orientar para que suas outras ações também 

recebam o selo de aprovação da divindade. Com este selo de aprovação na sua 

mente você chegará diante do trono de DEUS pouco antes de dormir com a certeza 

plena de que o SENHOR cumpriu Sua parte e te honrou com as bênçãos prometidas. 

 Suas atitudes honram ao seu Criador? Já notou que quando seu dia começa 

sem DEUS, você acaba se esquecendo de que ELE existe ao longo de suas vinte e 

quatro horas? Muitas vezes você chegará a dormir sem sequer ter lembrado de que 

ELE existe e que sentiu muito a sua falta. Você quer ser conhecido como o 

adolescente das atitudes nobres? Que fazer a diferença no seu dia? Que tal começar 

e terminar o seu dia colocando a Trindade como a melhor parte de seu dia? Que a 

Trindade te influencie diariamente para motivá-lo a permanecer diariamente nos 

caminhos do SENHOR. Feliz dia vitorioso para você que já esteve com JESUS hoje 

pela manhã. 
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Vinte e Três de Novembro 

Adolescentes Mexeriqueiros 

 O mexeriqueiro trai a confiança, portanto evita o que 

muito abre a sua boca. Provérbios 20:19 

 O mundo tem diversos nomes para mexeriqueiros e o mais conhecido mesmo 

é fofoqueiro. Os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos fofoqueiros têm a 

terrível mania de falar mal das pessoas e os motivos podem ser falar por falar, falar 

para satisfazer seu ego, mas creio firmemente que o que leva uma pessoa a passar 

um bom tempo de sua vida jogando o veneno que ela produz no ouvido dos outros 

é a inveja. 

 Quando sentimos inveja de alguém ou mesmo de seus bens, a própria 

presença dessa pessoa nos incomoda a tal ponto que não basta só o incomodo, 

ainda por cima temos que continuar falando mal dela e para variar sempre palas 

costas. O mexeriqueiro é uma pessoa sem caráter e sem coragem, pois se tivesse 

caráter e coragem diria na frente de seu desafeto tudo o que sente por ele, mas ele 

nunca faz isso. Ele prefere se esconder a ter que encarar.  

 Porque você que é um adolescente lavado no sangue do Cordeiro de DEUS 

precisa evitar ser um mexeriqueiro? Veja o conselho de Salomão em nosso provérbio 

do dia: “O mexeriqueiro trai a confiança”. O mexeriqueiro não é uma pessoa de 

confiança e por não ser uma pessoa de confiança, ela não reúne as condições 

necessárias e básicas para que o seu próximo, os seus pais e seus líderes espirituais 

confiem nela. Se você, por uma questão de confiança, não quer ser um 

mexeriqueiro, seus melhores amigos também não podem ser e este pode ser um 

bom pré-requisito para você selecionar melhor seus amigos daqui para frente. 

Amigos mexeriqueiros não farão mais parte de seu seleto grupo de amigos. 

 Na minha singela opinião: duas virtudes de caráter de um cristão são mais 

do que necessárias para a escolha das pessoas que você adolescente deverá incluir 

no rol de seus amigos ou futura namorada: a verdade e o amor. Não bastará apenas 

o amor. Você conseguiria amar uma pessoa que está sempre fofocando, destilando 

veneno e vomitando esse veneno em você?  Geralmente o fofoqueiro aumenta 

sempre que fala mal de alguém, ou seja, ele adultera dados e dessa forma se torna 

mais e mais uma pessoa mentirosa e que, portanto, não merece a sua confiança.  

 Ao longo do livro de Provérbios, Salomão tem te orientado sobre diversos 

tipos de pessoas e hoje ele incluiu o mexeriqueiro, o fofoqueiro, o mentiroso, o 

traidor como alguém que você deve evitar. Cabe a você desde a adolescência 

aprender a sábia arte de escolher seus amigos. Mais do que qualquer outro livro 

que você já leu, a sábia Palavra de DEUS continua sendo o seu manual de vida 

nesta terra. Abra mão do que quer que seja, mas nunca abra mão do tempo que 

você investe no estudo diário da Palavra de DEUS. Hoje você ficou mais sábio. 
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Vinte e Quatro de Novembro 

O Clamor do Pobre 

 O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também 

clamará e não será ouvido. Provérbios 21:13   

 Um dos sinais mais visíveis da volta de JESUS para mim é a fome. 

Estamos acompanhando diariamente os noticiários de televisão e milhares de 

sírios fugindo de uma guerra civil estão chegando aos mais diversos países da 

Europa. A própria Europa que tem vários países com situação financeira 

delicada, de repente, do nada, se vê na iminência de receber aproximadamente 

mais de cem mil novos moradores, cem mil novas bocas para alimentar, cem 

mil novas bocas querendo tomar água, tomar banho, trabalhar, ter um terreno, 

construir suas novas moradias e o pior é que está cada vez mais complicado até 

para os governantes europeus resolverem essa emergência. Esses milhares de 

sírios saíram de casa com a roupa do corpo e seus documentos. Os guerrilheiros 

os forçaram a deixar tudo ou simplesmente os matariam. 

 São milhares de cidadãos sírios que tinham casa, comida e roupa lavada. 

Tinham seu trabalho, seu emprego, sua renda, iam ao supermercado, faziam 

compras, tiravam férias e tinham uma vida como qualquer pessoa digna deste 

nosso planeta. Por conta de busca por poder ou pelo amor ao poder, 

oposicionistas e governo começaram uma guerra sem precedentes e de um dia 

para o outro o povo tem que abandonar sua vida e clamar pelo pão de cada dia. 

De um dia para o outro eles estarão do lado dos pobres e necessitados. Ninguém 

entre os sírios poderia sequer sonhar com uma mudança tão radical de vida. 

Quando eles encontram a fronteira de algum pais europeu aberta, eles choram 

de alegria e felicidade, pois podem sonhar com a dignidade novamente. 

 É importante que você adolescente aprenda desde a sua idade a ouvir o 

clamor do pobre e desenvolva um senso de carinho por pessoas que são pobres 

de verdade e que um dia baterão à sua porta para pedir o que sobrou do seu 

almoço, mesmo que esteja no lixo. Talvez você ficará impressionado com a 

velocidade com que eles comerão o alimento que você der, pois a fome passou a 

fazer parte desta vida carente há muito tempo. 

 Adolescentes como você precisam aprender a valorizar os alimentos e as 

roupas que na maioria das vezes, pela fartura que existe na sua casa, não 

recebem o devido valor e são amplamente desperdiçados. Acostume-se com a 

ideia de comer o necessário ao invés de encher seu prato de comida e ter que 

lamentavelmente jogar o resto fora. Nem sempre o pobre baterá à sua porta para 

pedir as sobras e você verá quão doloroso é jogar comida no lixo. Acostume-se 

com a ideia de ir doando sapatos e roupas que você não usa mais e desta forma 

estará fazendo um pobre feliz. JESUS CRISTO nos disse que “Mais bem-

aventurada coisa é dar do que receber”. Agradeça ao SENHOR caso você faça 

parte do seleto grupo de adolescentes que aprendeu a ouvir o clamor do pobre. 
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Vinte e Cinco de Novembro 

O Bom Nome 

 Mui digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas 

riquezas e ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. 

Provérbios 22:1 

 Desde que nascemos carregamos ao longo de toda a nossa vida algo que 

teremos que aprender a valorizar mais do que qualquer outro bem material que 

venhamos a conseguir neste mundo - eu estou falando do nosso nome. Talvez você 

adolescente que está lendo essa meditação tenha um nome comum e um sobrenome 

comum também, mas apesar de encontrar tantas outras pessoas com o mesmo 

nome que vocês, suas histórias de vida são totalmente diferentes e essa bagagem é 

que irá dizer quem é cada um. 

 Quando estudamos a Palavra de DEUS vemos a importância e a força que 

tiveram alguns personagens com personalidade tão forte que seus nomes ficaram 

marcados para sempre na história. Você já parou para pensar na importância do 

nome de Abraão para a história de judeus, muçulmanos e árabes? Estes três 

grandes povos têm sua história entrelaçada com o patriarca. Já parou para pensar 

o quanto Isaque, o filho da promessa, representou na vida de Abraão? Isaque teve 

dois filhos, Esaú e Jacó e de Jacó vieram as famosas doze tribos do povo de Israel. 

 A história da humanidade é a história de seus personagens com seus 

diferentes nomes. As atitudes, as escolhas e o caráter irão refletir quem você é e 

você adolescente será respeitado ou desprezado se não souber honrar o seu nome 

e a sua palavra? Quando você pensa em pessoas cruéis e sanguinárias e que 

deixaram marcas horrorosas na história de nosso velho mundo, não tem como não 

ligar crueldade sem falar do imperador romano Nero que mandou colocar fogo em 

Roma e Adolf Hitler que mandou matar mais de seis milhões de judeus por conta 

de um racismo e um preconceito sem igual. Quando pensamos em roubo, desvio de 

verba pública, corrupção, sempre nos vem os nomes dos políticos, não importando 

nem um pouco de que partido ele seja. O nome tem tudo a ver com quem você é e 

o que você faz. 

 Quando você pensa numa mulher que amava os pobres, que costurava para 

eles, que os vestia e os alimentava, não tem como não vir o nome de Dorcas em 

nossa mente ou mesmo a renomada e humilde Madre Teresa de Calcutá que possuía 

apenas duas peças de roupa. Quando pensamos em governantes que foram amados 

pelo povo sempre nos lembramos de Nelson Mandela ou Abraão Lincoln. Que 

privilégio deve ser morar num país onde o povo ama os seus governantes.  

 Quando o mundo te chama pelo seu nome o que eles veem? Como você 

adolescente do SENHOR JESUS está construindo a história de seu nome? As 

pessoas conseguem ver JESUS quando falam o seu nome? Você precisa de muita 

sabedoria para construir o seu nome. Este é um bom motivo de oração, concorda 

comigo? Que tal começar desde hoje? Ore por isso. 
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Vinte e Seis de Novembro 

Como Educar Adolescentes? 

 Ensina o menino no caminho em que deve andar e até 

quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6 

 Se existisse um ranking nacional para escolher qual o provérbio mais famoso 

de Salomão, provavelmente nosso verso de hoje estivesse no topo das preferências. 

Este provérbio tem sido muito utilizado por professores em cerimônias de formatura 

ou mesmo em eventos educativos em diversas escolas evangélicas neste nosso país. 

 Talvez não exista algo mais complexo do que educar os meninos e meninas 

principalmente quando se trata de ensiná-los a andar nos caminhos do SENHOR. 

Para que um professor tenha êxito em ensinar princípios e valores eternos para 

seus alunos, ele precisará viver o que ele está se propondo a ensinar. Consegue ver 

uma professora ensinando nutrição aos seus alunos e no meio de sua aula ela pede 

que um aluno levante e vá comprar na cantina da escola uma coca cola bem gelada? 

Conseguiu ver que a nutrição que ela prega é só da boca para fora? Consegue ver 

que ela está ali apenas para ganhar seu dinheiro e mais nada? Consegue visualizar 

que você não conseguirá mais prestar muita atenção no que ela vier a te ensinar 

pelo simples fato dela não viver o que ensina? 

 Quando alunos adolescentes que estão formando seu caráter em casa, na 

escola e na igreja encontram professores que falam uma coisa e vivem outra eles 

podem até continuar respeitando seus professores pela bagagem de vida, pela 

experiência ou pela excelente aula. O respeito deve até continuar, mas a confiança 

nunca mais será a mesma e quão diferente é quando acontece o contrário. 

 Apesar deste provérbio ser um dos mais valorizados pelos amantes da 

sabedoria de Salomão, você precisa entender que este provérbio não é uma profecia. 

Este provérbio foi inspirado por DEUS e colocado no papel por Salomão, mas nem 

por isso ele tem que ser entendido como uma profecia. Podemos pensar que 

provérbios são lampejos inspirados de sabedoria ao passo que profecia é uma 

palavra que na maioria das vezes veio diretamente da boca do SENHOR e ao profeta 

cabia a missão de divulga-la ao povo. Geralmente quando os profetas queriam dizer 

algo ao povo, eles começavam suas palavras dizendo: Assim diz o SENHOR. 

 Muitos adolescentes que foram criados nos caminhos do SENHOR acabaram 

abandoando seu SALVADOR E SENHOR em plena juventude. Quando tinha tudo 

para encontrar a menina cristã, namorar, noivar e casar, eles jogaram tudo para o 

alto e foram curtir os prazeres da carne. Como entender o nosso verso de hoje? 

Basta sempre lembrar que provérbios são lampejos de sabedoria e profecia 

geralmente começa com um sonoro: Assim diz o SENHOR. Conseguiu ver a 

diferença? Continue nos caminhos do SENHOR. 
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Vinte e Sete de Novembro 

Limites Antigos 

 Não removas os limites antigos que fizeram seus pais. 

Provérbios 22:28 

 Que provérbio fantástico achei na maravilhosa Palavra de DEUS em 

Provérbios 22. Desde que somos crianças, nossos pais tem um cuidado incrível com 

a nossa proteção. Eles sempre trabalharam, se doaram, se esforçaram para nos dar 

o que há de melhor e para que isso fosse uma realidade em nossa vida, eles criaram 

limites ou barreiras para nos deixar bem claro até onde podemos e devemos ir. 

 Eu lembro muito bem que quando cheguei aos dezoito anos eles me 

impuseram a barreira do horário para chegar em casa. Morando na zona sul do Rio 

de Janeiro, meus pais se sentiam mais aliviados sempre que eu tocava a campainha 

até às 22 horas. Outro limite que meus pais impuseram às minhas irmãs era a 

proibição de dormir na casa de amigas cujos pais eles não conhecessem.  

 Geralmente a galera adolescente entende limite, barreiras, regras e normas 

como algo que lhes tira a preciosa liberdade e não é à toa que existem muitos 

reformatórios para adolescentes, pois quando eles abandonam a casa dos seus pais 

eles perdem a noção do que é certo e errado e acabem cometendo deslizes que os 

levam a verdadeira perda da liberdade. As leis, as regras, as normas não querem 

tirar sua liberdade, elas querem criar um muro de proteção na sua vida. 

 DEUS em sua sabedoria, sabendo que seus filhos esqueceriam facilmente 

suas principais dez regras, ELE mesmo resolveu escrevê-las em tábuas de pedra 

para mostrar para toda a humanidade a importância da eternidade de Sua LEI.  

 Salomão te aconselha a não romper com os limites, as regras, as normas e 

as leis que seus pais criaram, mesmo porque você ainda mora com eles e se existe 

alguém que ama mandar e ser bem obedecido são eles, não é verdade? Não entre 

em atrito e não crie uma relação conturbada com as duas pessoas que DEUS te teu 

para amar. No dia que você sair da casa de seus pais, pode ter certeza absoluta que 

sua casa também terá regras e você fará questão de ser obedecido. 

 Se os adolescentes quebrassem as regras e pagassem sozinhos, sem a ajuda 

de seus pais, pelos seus erros, eles não removeriam os limites que seus pais criaram 

para lhes proteger. Quando adolescentes quebram as regras que os pais tão 

bondosamente criaram para lhes proteger, eles abrem uma brecha enorme para os 

ataques ferozes do nosso arqui-inimigo Satanás e ele vem com uma legião de 

demônios para te derrubar. 

 Aceite o conselho de Salomão para sua vida adolescente e não remova os 

limites antigos. Salomão sabia muito bem do que estava falando. Ouça-o. 
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Vinte e Oito de Novembro 

Não fales ao tolo 

 Não fales ao tolo, pois desprezará a sabedoria das tuas 

palavras. Provérbios 23:9 

 Cada vez que abro a Palavra do SENHOR em provérbios tenho a plena certeza 

de que o meu DEUS irá me ensinar algo que levarei para ao resto de minha vida. 

 A nossa vida é construída com base em relacionamentos entre as pessoas e 

por mais que alguns adolescentes tentem se fechar no seu mundinho de internet, 

celular e jogos chega uma hora que ele terá que sair de seu conforto e se relacionar 

com seus pais, amigos e irmãos. Se relacionar implica em falar, ouvir, emitir sua 

opinião, concordar, discordar, respeitar a opinião do próximo, aconselhar e ser 

aconselhado. 

 Nessa vida de relacionamento você adolescente aprende a pensar, a ouvir e 

a falar. Um dos grandes desafios dos relacionamentos entre as pessoas é aprender 

a ouvir, pois todas as pessoas estão ansiosas para falar e emitir suas opiniões e 

nossa natureza pecadora e egoísta não está muito disposta a se humilhar, ter 

compaixão pelo próximo e simplesmente ouvir.  

 Ouvi falar de um projeto bem interessante feitos por membros de uma igreja 

evangélica no Rio de Janeiro. Os que tinham tempo, ficavam sentados em bancos 

de diversas praças da cidade com uma plaquinha na mão com os seguintes dizeres: 

Quer Desabafar? E não eram poucas as pessoas que paravam e eram 

carinhosamente atendidos por aqueles cristãos voluntários, que se especializaram 

em ouvir o seu próximo. Que projeto incrível não é verdade? 

 Outra faceta muito interessante na arte de se relacionar é a capacidade de 

pensar. Nenhum outro órgão de seu corpo é tão importante quanto o seu cérebro e 

o SENHOR não te deu algo tão incrível para não ser usado. Alimente seu cérebro 

diariamente com as mensagens inspiradas da Palavra de DEUS e você será um 

adolescente com um grau de inteligência e claridade de pensamento muito superior 

à média de seus amigos. 

 O conselho de Salomão para você hoje é não perder tempo precioso falando 

com seus amigos tolos, pois segundo o rei Salomão eles desprezarão seus conselhos 

e dicas sábias. Geralmente os adolescentes de DEUS irão buscar sabedoria na 

Palavra de DEUS e os tolos sequer sabem quem é DEUS e como se relacionar com 

ELE e, portanto, é muito difícil que alguns deles queiram realmente te ouvir de 

verdade para aprender algo para sua vida.  

 

 

 Você então tem duas escolhas a fazer: se livrar de seus amigos tolos que 

nunca querem te ouvir ou não perder seu precioso tempo com quem não está a fim 

de dar uma atenção. Não é muito fácil a vida dos relacionamentos, mas você está 

só no início de sua jornada. Você chega lá na companhia do SENHOR JESUS. 

Tenha um excelente dia de bons relacionamentos saudáveis. 
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Descreva aqui o seu 

caminhar com Deus 
 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Quarta Semana 
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Vinte e Nove de Novembro 

Inveja dos Pecadores 

 Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes 

conserva-te sempre no temor do SENHOR. Provérbios 23:17 

 Os adolescentes que escolheram andar nos SEUS caminhos têm privilégios 

incríveis na sua trajetória rumo a Nova Jerusalém. Creio que o maior de todos os 

privilégios humanamente falando é você ter pais cristãos que o sejam no sentido mais 

amplo da palavra. Os pais cristãos tratam seus filhos com amor, carinho, paciência, 

consideração, fazendo todo o possível para que a vida de seus filhos seja realmente uma 

bênção divina. Quantos pais cristãos abriram mão do conforto de um bom carro novo, 

para poder quitar todos os doze boletos que vem da escola particular. Quantos pais 

cristãos genuínos investiram todas as suas sobras mensais em cursos de idiomas, 

academia, judô, natação para que seus filhos tivessem o melhor, mesmo sabendo que 

eles nunca tiveram essa oportunidade no passado. 

 Pais cristãos que aprenderam se alimentar conforme a clara vontade de DEUS 

na Sua palavra, nunca deram aos seus filhos alimentos impuros como carne de porco 

e frutos do mar, alimentos estes que o próprio DEUS disse que eram imundos e não 

deveriam fazer parte de nossa dieta. Pais cristãos não farão uso do álcool, não 

importando se ele se encontra na cerveja, no vinho ou em qualquer outro veneno com 

nome bonito. Pais cristãos te ensinarão desde cedo os princípios da modéstia cristã na 

arte de se vestir para glorificar o SENHOR e não para exibir um corpo perfeito. Bons 

hábitos se aprendem com bons pais e imitá-los será uma benção para sua vida. 

 Pais cristãos te apresentaram ao SENHOR dentro de uma igreja quando você 

tinha dias de vida e neste evento um servo de DEUS e seus pais pediram a providência 

divina no cuidado com a sua vida. Você saiu de sua igreja protegido dos laços de Satanás 

e o seu DEUS já havia mandado um anjo para te acompanhar pelo resto de seus dias.  

 Pais cristãos irão fazer cultos familiares com seus filhos bebês até chegar o dia 

em que seus filhos adolescentes irão surpreende-los ao fazerem seus próprios cultos 

sozinhos. Pais cristãos irão chorar no dia em que seus filhos adolescentes os 

surpreenderem entrando nas águas batismais e selando seu compromisso com o REI 

do universo. Pais cristãos não medirão esforços financeiros para pagar todos as suas 

viagens a acampamentos, congressos, Camporees, passeios e festas organizadas pelos 

ministérios de sua igreja. 

 Pais cristãos irão se empenhar em pagar cada boleto de seu ensino fundamental, 

médio e os mais abençoados ainda irão pagar a faculdade particular de seus filhos e 

farão isso com o maior prazer. O sonho dourado dos pais cristãos é poder entregar seus 

filhos ao SENHOR JESUS na porta da Nova Jerusalém e nunca mais se separar deles. 

Você tem bons motivos para não ter inveja dos pecadores. Por que então tentar ser 

iguais a eles?  
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Trinta de Novembro 

A Importância da Temperança 

 Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões 

de carne, pois o beberrão e o comilão cairão na pobreza e a 

sonolência cobrirá de trapos o homem. Provérbios 23:21 e 22 

 Fico agradecendo diariamente ao SENHOR pela incrível inspiração que ELE 

deu a Salomão. Abrir a sagrada Palavra de DEUS em provérbios é a certeza 

garantida por ELE de que aprenderei algo que além de me ajudar hoje pode me ser 

muito útil no futuro. 

 Ao ler tantos provérbios ao longo destes primeiros vinte e dois capítulos, 

pude ver os vários conselhos de Salomão quanto ao uso indevido do vinho, das 

bebidas fortes, mas hoje Salomão me fez um alerta sobre os comilões de carne 

também. Fico imaginando a qualidade da carne que se comia no tempo do rei 

Salomão e posso afirmar que hoje existe uma preocupação com saúde e higiene que 

no tempo dele com certeza não existia. Se ele fez esse alerta imagina como não seria 

a qualidade de um bife naqueles tempos remotos. No tempo de Salomão não 

existiam câmaras de refrigeração e outras tecnologias que existem em nosso tempo 

e que garantem uma razoável qualidade daquilo que comemos. Mas não nos 

deixemos enganar por embalagens e fiscalizações sanitárias, pois o ser humano se 

vende por dinheiro e se hoje ainda não estamos doentes foi porque nosso DEUS tem 

um amor e uma misericórdia muito grande com seus filhos. 

 Todos nós sabemos que é humanamente impossível que os responsáveis 

pelas inspeções sanitárias a que estão submetidos o comércio de origem animal, 

acompanhem todo o processo desde a chegada dos animais para o abate até a sua 

chegada em nossas mesas. Muito provavelmente muita carne que você comeu tenha 

carimbos falsos de inspecionado, pois a corrupção está muito presente na vida do 

ser humano e não duvido nada de que as coisas estão muito piores do que 

imaginamos ou sonhamos. 

 Salomão está te alertando hoje sobre os bebedores de vinho e os comilões de 

carne e devido ao excesso, tanto um como o outro, estarão cometendo o triste 

pecado da intemperança. O mais interessante da intemperança é que você pode ser 

um mega intemperante comendo somente coisas boas e saudáveis, bastando para 

isso que você exagere, coma demais e seja mais um comilão. Comer pães integrais, 

frutas, verduras e legumes em excesso também são atos de intemperança e 

desequilíbrio. 

 Muitas novas vozes científicas têm se levantado, criando novas regras e 

novos regimes para você se modernizar. Se você quiser saber a real e verdadeira 

vontade de DEUS para seus filhos no que diz respeito à alimentação, te aconselho 

a procurar Levítico onze e lá estará claramente definido o que SENHOR disse que 

seria bom e o que não seria bom para você. Não é maravilhoso saber que o seu 

DEUS se preocupa com a dieta de seus filhos? 
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