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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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http://www.robinsonamorim.com.br/


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 5 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares incríveis 

Conheça o monte 

do Calvário, o 

lugar da 

crucificação de 

Cristo 

 

Clique na Bíblia 

ao lado  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

Getsemani 
Leonardo Gonçalves 

  
O Monte Calvário 

Calvário ou Gólgota (em aramaico: Gûlgaltâ; em 
latim: Calvaria; em grego: Κρανιου Τοπος; transl.: Kraniou 
Topos) é o nome dado à colina na qual Jesus foi crucificado e 
que, na época de Cristo, ficava fora da cidade de Jerusalém. 
O termo significa "caveira", referindo-se a uma colina ou platô 
que contém uma pilha de crânios ou a um acidente 
geográfico que se assemelha a um crânio. 

Calvário é mencionado em todos os quatro 
evangelhos quando relatam a crucificação de Jesus: «E eles 
chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa o 
Lugar da Caveira.» (Mateus 27:33), «E eles levaram-no ao 
lugar chamado Gólgota, que é traduzido por Lugar da 
Caveira.» (Marcos 15:22), «Então eles chegaram ao lugar 
chamado de Caveira.» (Lucas 23:33) e «E carregando ele 
mesmo a sua cruz, saiu para o assim chamado Lugar da 
Caveira, que em hebraico se diz Gólgota.» (João 19:17). 

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.youtube.com/watch?v=MtzfrpvHpkM
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/DjXofoceEgz
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/mt/27/33+
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 

Outubro de 2016 

O Monte do Calvário 

Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, 

bem como aos malfeitores, um a direita e outro a esquerda. Lucas 23:33 

 Não tem como meditar sobre os caminhos do SENHOR sem falar do Monte Calvário, pois foi 

neste monte que foi consumada a nossa preciosa salvação. No plano original da redenção, onde estavam 

DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO, JESUS CRISTO se ofereceria para morrer 

pelos pecados de toda a humanidade exatamente no Monte Calvário. 

 JESUS CRISTO não morreria num leito de hospital, num asilo de velhos ou mesmo na casa 

de parentes. Ele não apenas fechou os olhos e simplesmente descansou. Para que a humanidade 

avaliasse o quão horroroso é o pecado, JESUS teve que vir à esta Terra e morrer a pior morte que o 

temível império romano havia praticado que era a morte na cruz. JESUS CRISTO escolheu morrer 

numa cruz. ELE também carregou a sua cruz, depois de ter sido açoitado pelos soldados. Em sua 

caminhada rumo ao Monte do Calvário, em virtude de seu estado físico, constrangeram um homem 

cireneu chamado Simão a carregar a cruz de JESUS e essa foi toda ajuda humana que recebeu entre o 

palácio e o Monte do Calvário. 

 Como adolescente de DEUS que você é, consegue vislumbrar a cena? JESUS CRISTO, o Filho 

do DEUS vivo, todo ensanguentado, todo dolorido, com uma coroa de espinhos na cabeça, carregando 

uma pesada cruz, quando de repente, ELE cai e ao tentar pegar sua cruz novamente, aparece Simão e 

alivia um pouco o fardo que ELE carregava. Já parou para pensar que privilégio Simão teve? Entre 

milhares e milhares de pessoas que presenciavam a cena, quis o DEUS de Israel que Simão tivesse essa 

honra. Ele foi o único ser humano que carregou literalmente a cruz de CRISTO. 

 Finalmente, JESUS CRISTO, Simão e os dois malfeitores chegam ao Monte do Calvário e lá 

as cruzes são lançadas ao chão e os soldados colocam JESUS e os malfeitores em cada uma das cruzes. 

Imagine a dor que JESUS não deve ter sentido ao penetrarem os cravos em suas mãos e pés e o pior 

era quando a cruz era levantada, pois ali JESUS ficaria suspenso. Consegue ver JESUS na cruz e ainda 

assim preocupado em perdoar um dos dois malfeitores? JESUS simplesmente poderia ter desprezado 

aqueles dois malfeitores, pois afinal de contas, a justiça estava sendo feita e eles mereciam o que estavam 

recebendo, mas vendo o arrependimento de um deles, JESUS promete a salvação no dia de seu 

retorno. 

 O Hinário Adventista do Sétimo dia incorporou uma música linda chamada Monte do Calvário 

e de lá vem esta letra: Lá num monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu 

SENHOR, que do céu desceu para conceder-me a salvação. Tem um coro no meio: Monte, monte do 

Calvário, onde meu JESUS morreu por mim. Triste, ei- lo assim ferido, só em agonia pereceu por 

mim. Puro, carregou meu fardo para libertar-me de pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu pra me 

salvar. A segunda estrofe é assim: Lá num monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas 

não foi em vão que JESUS desceu, para resgatar o pecador. Linda letra. Se você souber a melodia, 

cante.  

 Nos caminhos do SENHOR tinha um Monte Calvário. Tinha um Monte Calvário nos 

caminhos do SENHOR. Foi lá que JESUS pagou o preço da nossa salvação. Amém. 

  

  

 
Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Outubro 

Saudades do Templo 

 Como, porém, havíamos de entoar o canto do SENHOR em 

terra estranha? Salmos 137:4 

 Creio firmemente na inspiração divina e posso afirmar que ele estava 

inspirado quando escreveu tantos salmos para honra e gloria do nome do 

SENHOR. Minha versão da Palavra de DEUS diz que este salmo em especial se 

chama Saudades da Pátria. Vamos deixar que o próprio salmista nos mostre o 

ambiente que seu povo tinha vivido na Babilônia quando se tornaram escravos: 

“Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, 

lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos nossas 

harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos 

opressores que fossemos alegres dizendo: Entoai-nos alguns dos cânticos de 

Sião” e por fim chegamos ao nosso verso de hoje: “Como, porém, havíamos de 

entoar o canto do SENHOR em terra estranha”? Salmos 137:1-4. 

 Conseguiu imaginar a cena com os olhos de sua fé? Conseguiu pela fé 

ver o povo de DEUS com suas harpas dependuradas nos salgueiros e seus 

opressores implorando para eles cantarem as músicas de sua terra? Quão 

melodiosas e maravilhosas não deveriam ser as músicas que os filhos de Israel 

entoavam em Sião, pois os próprios inimigos do povo pediam para eles 

cantarem? Que respeito não deveriam ter para com as músicas de Sião? Mas a 

pergunta que não quer calar é: como cantar e demonstrar alegria quando se é 

escravo e vive oprimido? 

 Este Salmo nos fala de saudade. Todos nós temos saudade e 

principalmente saudade de pessoas que marcaram para sempre nossa vida e de 

repente morrem e saem dela. Temos saudades do tempo em que toda a família 

ia junto para a igreja; os pais sofrem quando veem que o tempo passou e seus 

filhos adolescentes não querem mais andar nos caminhos do SENHOR. Temos 

saudades do tempo em que visitávamos os sítios de nossos avós e nos 

deliciávamos com pastéis, pudins, biscoitos caseiros, pães integrais assados no 

forno de barro e o tradicional sonho de creme no desjejum do domingo de 

manhã. Saudades de um tempo que não volta mais. 

 Vivemos numa terra marcada e manchada pelo pecado. Esse intruso tem 

levado nossos queridos pela morte, pelas doenças e pelas intemperanças da 

vida. Na verdade, somos todos escravos do pecado e anelamos o dia em que o 

nosso líder JESUS CRISTO retornará e nos livrará para sempre do pecado. 

Quando aceitamos a JESUS como nosso salvador pessoal o pecado começa a 

perder seu poder sobre nós, pois passamos a não amar mais o tão terrível 

pecado porque não queremos mais decepcionar nosso Salvador JESUS. 

 Enquanto este dia não chega, sonhe e faça planos para estar de pé 

quando JESUS vier para te buscar. Seu destino é céu com JESUS. Sem 

saudades do pecado e dos pecadores. Tenha um lindo dia com JESUS. 
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Dois de Outubro 

Simplesmente Salmo 139 

 SENHOR, tu me sondas e me conheces. Salmos 139:1 

 Esta Salmo fala por si. Leia-o devagar, degustando as palavras mais do 

que inspiradas que o salmista escreveu para exaltar a onisciência e a 

onipotência do nosso DEUS.  

 “SENHOR, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e 

quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o 

meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra 

não me chegou à língua e tu SENHOR já a conheces toda. Tu me cercas por trás 

e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais 

para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei 

do teu ESPÍRITO, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus lá estás, se 

faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas 

da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar 

a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me 

encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te 

serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu 

interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo 

assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a 

minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando 

no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus 

olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos 

os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia 

ainda. Quão preciosos para mim, ó DEUS são os seus pensamentos! E como é 

grande a soma deles! Se os contasse excedem os grãos de areia, contaria, 

contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara ó DEUS, desse cabo do perverso. 

Apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente 

contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu SENHOR, os que 

te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio 

consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me o DEUS e conheces o 

meu coração, prova-me e conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum 

caminho mal e guia-me pelo caminho eterno”. 

 

 Tenha um feliz dia depois de ter sido abençoado com uma das mais lindas 

mensagens da Palavra de DEUS para sua vida adolescente.  

Saia de casa feliz por poder ter a Palavra de DEUS para dirigir seus 

passos e seus caminhos.  

Agradeça ao seu DEUS por ELE ser quem ELE é e O louve por você ter 

encontrado a salvação em CRISTO JESUS. 
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Três de Outubro 

Nosso DEUS te conhece 

 Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe 

penetras os meus pensamentos. Salmos 139:2 

 Depois de contemplarmos toda a beleza do Salmo 139 na nossa meditação 

de ontem, vamos curtir passo a passo das mensagens incríveis que este abençoado 

Salmo nos trouxe. 

 Nosso maravilhoso DEUS tem três virtudes que nenhuma pessoa ou anjo 

tem: ELE é onisciente (sabe todas as coisas), onipresente (está em todo lugar) e 

onipotente (pode todas as coisas). Quando você consegue contemplar o DEUS que 

você tem, quando você enxerga DEUS como realmente ELE é e você olha para você 

e vê quem você é, você deveria se envergonhar e humildemente pedir perdão por 

toda vez que colocou o sagrado nome do SENHOR em vão na sua boca e o 

ridicularizou em conversas fúteis e banais.  

 Quando você consegue ter uma pálida ideia de quem o SENHOR é, o que 

ELE representa na sua vida seu relacionamento com a TRINDADE vai mudar da 

água para o vinho. Sabe quando você vai para sua igreja e parece que você chegou 

numa feira? Geralmente você chega lá, fala alto, chama atenção para você, mostra 

tuas roupas novas, quem sabe um novo óculos ou mesmo seu celular comprado 

ontem. No fundo você quer aparecer. Depois de reconhecer quem é o SENHOR na 

sua vida e sua grandeza, este tipo de atitude nunca mais fará parte de sua vida. 

Você estará mais convicto que você está na casa do SENHOR e não na feira da 

esquina. Todo silêncio, toda reverência é devida ao SENHOR, você sempre deve 

lembrar que sua igreja é a casa do SENHOR e nunca será a sua. Aprenda a fazer 

bem essa distinção quando você decidir ir à sua igreja. 

 O salmista usa alguns versos para mostrar o quanto DEUS te conhece. Além 

do nosso verso de hoje, veja outros: “Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e 

conheces todos os meus caminhos”. Verso 3. “Ainda a palavra não me chegou à 

língua e tu SENHOR já a conheces toda”. Verso 4. Não é incrível ter um DEUS que 

sabe onde eu ando, como ando, com quem ando, o que vou falar, que horas eu me 

deito, que horas me levanto e tudo o mais a meu respeito? O salmista continua 

dizendo: “Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão”. Verso 5. 

 Quando lemos a Palavra de DEUS com calma realmente somos abençoados. 

Conseguiu ver o presente escondido no final do verso 5? O SENHOR põe a sua mão 

sobre você. Não é espetacular saber que você vai começar mais um dia e que o seu 

DEUS irá colocar as mãos DELE sobre você? Como é bom para a sua e a minha 

vida sair para mais um dia de lutas sentindo-se acariciado e conduzido por um 

DEUS como o nosso. Ninguém cuida tão bem de você como o seu DEUS. Acostume-

se com a ideia de que para DEUS você é muito especial e único e suas mãos estarão 

sobre você ao longo de toda a sua vida. 
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Quatro de Outubro 

Não fuja do SENHOR 

 Para onde me ausentarei do teu ESPÍRITO? Para onde 

fugirei da tua face? Salmos 139:7 

 Que mensagens inspiradas o salmista Davi nos deixou de presente neste 

Salmo 139, você não concorda comigo? Veja que mensagem podemos tirar de nosso 

verso de hoje: Não tente fugir do SENHOR, pois essa possibilidade simplesmente 

não existe, porque o seu DEUS é onipresente. Onde você for, ELE também estará 

lá. É inexplicável, mas é bíblico e o justo viverá pela fé.  

 Vamos continuar lendo o Salmo 139 do verso oito em diante: “Se subo aos 

céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, 

se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me 

haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá”.  

 Na Palavra de DEUS tem uma parábola incrível do Filho Prodigo e isso você 

pode achar no evangelho de Lucas capítulo 15, mas tenho quase certeza absoluta 

que você conhece a história. O filho pródigo representa todos os adolescentes de 

DEUS que tiveram a bênção de terem pais do SENHOR, terem boa casa, boa roupa, 

boa comida, boa higiene, boa igreja, bons acampamentos, bons congressos de 

adolescentes, boas festas cristãs, bons amigos, bons corais, duetos e trios. Talvez 

ele tenha tido a chance única de ficar em algum internato cristão. Ele teve todas as 

bênçãos do PAI ETERNO e a vida dele era simplesmente ótima, talvez muito 

parecida com a sua vida hoje. Mas por incrível que pareça, por mais que tudo esteja 

muito bom, para alguns adolescentes as coisas parecem que nunca vão do jeito que 

o agrada. Sempre está faltando alguma coisa e sempre a reclamação faz parte de 

seu estilo de vida. Parece que nada lhe agrada por completo. 

 Neste contexto muitos adolescentes começam a olhar além das janelas de 

sua casa e de sua igreja tão boa, tão fartas, tão felizes e acham que as luzes do 

mundo brilham mais que as luzes que ele já conhece desde pequeno. Ele começa a 

pensar que o pecado é bom e que os prazeres que ele traz realmente valem a pena. 

Começa a nascer em seu coração um desejo incontrolável por liberdade, parece que 

todas as coisas tão boas que ele só encontra na casa de seu pai, já não são mais 

tão boas assim e ao sair de casa ele começa a conviver com os amigos que não são 

do SENHOR e desta forma começa a se afastar de DEUS. O filho pródigo deixou as 

bênçãos da casa do PAI, levou o dinheiro do PAI, seus novos amigos se mantiveram 

sempre fieis a ele e ao seu dinheiro e quando seu dinheiro acabou seus amigos 

foram embora. Quando o dinheiro acaba os falsos amigos também vão junto e essa 

é uma realidade cruel, pois você acaba se sentindo um eterno solitário, pois amigos 

de verdade são raros. Sem comida e sem lugar para morar, sem amigos e sem rumo, 

ele aceitou um emprego para comer a mesma comida que o porco comia, ou seja, 

lavagem. Somente seu PAI não o abandonou. Não brinque de filho pródigo hoje. Não 

fuja dos braços do SENHOR. A casa do PAI é muito melhor do que você pensa. 
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Cinco de Outubro 

Os Pensamentos de DEUS 

 Quão preciosos para mim, ó DEUS são os teus pensamentos! 

E como é grande a soma deles! Salmos 139:17 

 Se existe algo que acho fascinante na nossa caminhada como seres humanos 

é a nossa capacidade de pensar. Ao longo de nossa vida e desde muito pequenos, 

nossos pais nos estimularam a pensar, a raciocinar, a fazer boas escolhas e a tomar 

decisões e para chegar lá precisamos pensar. Pensar dá trabalho, pensar muitas 

vezes vai te levar a ficar sozinho num canto antes de partir para uma ação mais 

imediata, mas sempre é bom pensar antes de falar ou mesmo fazer qualquer 

besteira de forma precipitada. 

 A capacidade de pensar vai te tornar hábil em fazer boas escolhas e acertar 

em quase todas as suas decisões. Quantas tragédias acontecem na vida diária de 

adolescentes simplesmente porque eles agiram por impulso, emoção, sentimentos 

e não pelo uso sóbrio e compenetrado da razão. 

 Quase todos os adolescentes conhecem um ou vários adolescentes que não 

pensaram. Muitos destes hoje não estudam mais ou se desviaram pelo caminho do 

vício, dos jogos de azar, pelos meandros do vídeo game, da prostituição e pelos 

tenebrosos caminhos da promiscuidade sexual. Que adolescente não conhece uma 

linda menina de apenas treze anos que começou a namorar o garoto mais gato da 

escola e de repente se descobre porque ela não vem mais a escola. Sua vida de 

grávida a fez escolher sair da escola a encarar o deboche dos amigos. Seu namorado 

mais gato virou um cachorro e fugiu com um rabinho entre as pernas e ela nunca 

mais o verá. Ela terá um filho que não planejou ou quem sabe irá procurar uma 

clínica de aborto e irá cometer um assassinato aos treze anos de idade. 

 Quantos adolescentes fanáticos por futebol não se inscreveram em torcidas 

organizadas e sistematicamente se envolvem em brigas com outras torcidas para se 

arrependerem no futuro. Quantos adolescentes tomaram seu primeiro copo de 

cerveja aos doze anos e hoje são escravos tanto do álcool como do cigarro. 

 Ao contrário de tantos adolescentes que simplesmente não pensam e por isso 

não sabem viver, encontro o salmista exaltando os pensamentos do SENHOR. Fico 

imaginando como DEUS pensou quando resolveu criar Adão do barro e Eva da 

costela. Cada detalhe do corpo de Adão foi moldado no barro e tudo foi planejado 

com muita maestria pela mente fértil do nosso DEUS. Se existe alguém na história 

do universo que sabe realmente o que é pensar, este é o nosso DEUS. Para mim o 

momento mais importante da história dos pensamentos de DEUS aconteceu 

quando a TRINDADE eterna pensou e decidiu que enviaria JESUS CRISTO para 

resgatar você deste mundo de pecado. Não é incrível saber que a TRINDADE pensou 

em você sem que você sequer existisse? Não é fascinante saber quão diferentes são 

os pensamentos de DEUS?  
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Seis de Outubro 

A Oração Escondida 

 Sonda-me ó DEUS e conhece o meu coração, prova-me e 

conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal 

e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139:23 e 24 

 Depois de recebermos de uma só vez todas as bênçãos do Salmo 139, DEUS 

foi muito pródigo com o salmista e deixou de presente para ele e também para nós 

essa singela oração. Geralmente dizemos que o melhor está por vir e realmente o 

fim do Salmo 139 é uma oração que você adolescente pode fazer diariamente na sua 

vida, podendo inclusive ser uma das frases de efeito que você escolheu para 

impactar positivamente a sua vida. 

 O salmista pede para que o SENHOR o sonde, que o SENHOR o investigue, 

que o SENHOR se aprofunde nele e conheça o seu coração, ou seja a sua mente. O 

salmista pede para que o SENHOR prove os pensamentos dele e se encontrasse 

algum caminho mau mesmo assim, mesmo falho e pecador, ele pede que DEUS o 

guie pelo caminho eterno. 

 Que oração fantástica! Que pedido incrível! Quantas vezes pedimos coisas 

tão banais ao SENHOR e hoje na santa Palavra de DEUS você vê o salmista de forma 

tão inspirada pedindo que DEUS se especializasse nele, que se aprofundasse nele e 

se o SENHOR chegasse a ver qualquer caminho errado, que o SENHOR, em Sua 

misericórdia o guiasse pelo caminho eterno. 

 Se os pensamentos de DEUS são tão puros, tão complexos que como seres 

humanos não conseguimos compreender, o que você adolescentes tem a dizer dos 

seus próprios pensamentos? Muitas vezes nossa mente divaga pelos tenebrosos 

caminhos do pecado e quando menos esperamos pecamos só de pensar em coisas 

erradas que gostaríamos de fazer. Quando nossa mente viaja por caminhos nada 

santificados, podemos saber com certeza o que é pecar por pensamentos e não por 

ação. 

 O SENHOR tem pensamentos incríveis a teu respeito. São pensamentos de 

paz, de prosperidade, de abundância, de uma vida plena sem pecado. Fico 

imaginando que o grande sonho de DEUS é poder recuperar você de volta. 

Originalmente era para todos nós estarmos no paraíso, mas o pecado entrou e nos 

tirou de lá e DEUS anela pelo dia em irá mandar seu FILHO JESUS CRISTO vir te 

buscar e também a todos adolescentes que andam nos caminhos do SENHOR.  

 Oro ao meu DEUS para que os meus pensamentos e os seus pensamentos 

não se demorem no lixo e na podridão do pecado. Que os nossos pensamentos 

passeiem pelas avenidas do reino de DEUS e que possamos transformar estes 

pensamentos em bênçãos para nós, nossa família e nosso próximo. Que nossa 

oração seja: Guarda SENHOR nossos pensamentos. Amém por isso? Tenha um dia 

incrível com pensamentos fantásticos. 
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Sete de Outubro 

Perversos e Violentos 

 Livra-me, SENHOR do homem perverso, guarda-me do 

homem violento. Salmos 140:1 

 Depois de sermos abençoados com tantas mensagens incríveis deste 

fantástico Salmo 139, o salmista convida nossa mente a refletir sobre um grupo 

de pessoas que cresce de forma assustadora em todo o mundo: eles são os 

perversos e os violentos. 

 Creio plenamente que os adolescentes modernos que vivem antenados 

sabem muito bem onde encontrar esses dois grupos de cidadãos. Existe 

perversidade e violência de diversas formas e se existe uma forma de 

perversidade que tem afetado diretamente o público feminino adolescente é o 

turismo sexual. Muitos estrangeiros vêm ao Brasil, não pela beleza da cidade do 

Rio de Janeiro ou pelos encantos das praias nordestinas. Eles vêm interessados 

em ter relações sexuais com lindas adolescentes na faixa dos 13 aos 19 anos. 

No Brasil como a fiscalização nessa área é praticamente inexistente, o sucesso 

do programa é garantido. 

 O que mais me deixa revoltado no turismo sexual é que os maiores 

interessados na prostituição das adolescentes são os seus pais. Isso mesmo que 

você leu. Os pais extremamente pobres e miseráveis inclusive de espírito, 

sonham em poder comer, beber e colocar algumas coisinhas em casa através do 

aluguel do corpo das filhas e geralmente eles têm mais de uma. Ao invés de 

arranjarem trabalho nobre e edificante, ao invés de mudarem de cidade para 

tentar a sorte em outro lugar, ao invés de se oferecerem para serem faxineiros 

em casas de família ou mesmo em prédios, esses pais resolvem montar uma 

imobiliária onde não se alugam imóveis e sim os lindos corpos de suas lindas 

filhas. Estes perversos e violentos pais que sonharam e tiveram suas princesas, 

que cuidaram e alimentaram com tanto carinho as meninas de sua vida, agora 

se transformam em agentes do demônio e estimulam seu próprio sangue a 

participar do pecado da prostituição e tudo isso pelo dinheiro. 

 A violência é muito ampla e você adolescente sempre ouve falar dos 

crimes de pedofilia, onde adultos, não importando se são homens ou mulheres, 

se divertem explorando o corpo de crianças a partir de dois ou três anos. O que 

falar também da violência nas torcidas organizadas, no tráfego de drogas, nas 

igrejas, nos ambientes de polícia e nas empresas privadas? O terrorismo 

religioso tem matado milhares de inocentes e isso diariamente. Os políticos e 

seus amigos tem saqueado o dinheiro público em todo o mundo, tirando do 

governo os recursos que poderiam muito bem ajudar a população mais carente 

e isso é conhecido como crime do colarinho branco. 
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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 Outubro 

Cinco Presentes 

 Pois em Ti, SENHOR DEUS estão fitos os meus olhos, em Ti 

confio, não desampares a minha alma. Salmo 141:8 

 Quando abro diariamente a Palavra de DEUS para curtir os melhores 

momentos do meu dia na companhia da TRINDADE, sinto-me particularmente 

abençoado, pois através de Sua Palavra o SENHOR fala ao meu coração e DELE 

vem inspiração para escrever mais e mais. Sinto que a Palavra de DEUS é um 

verdadeiro presente que DEUS preservou para que todos pudessem ter acesso 

às suas preciosas verdades. 

 Para começar o seu dia, quer presente melhor que os versos inspirados 

por DEUS e que te ajudam a começar o dia de forma plena e abundante? 

Quantas soluções para os seus problemas de hoje DEUS irá te mostrar nas 

poderosas mensagens de fé que só encontramos em Sua Palavra? Começar o 

dia com a Palavra de DEUS e seus ensinamentos é infinitamente melhor do que 

começar seu dia na internet. 

 Nosso salmo de hoje fala a respeito da melhor ferramenta para você se 

comunicar com DEUS que é a oração. Estive nesse sábado passado em minha 

igreja local e um conhecido pastor de minha denominação nos deixou um 

presente. Ele perguntou se alguém sabia a diferença entre orar e clamar. 

Segundo ele orar acontece quando um amigo te pede para orar pelo seu filho 

que será operado. Isso é orar. Você atende seu amigo e ora. Simples assim. 

Agora quando o seu filho é que será operado, isso se chama clamar.  

 Ontem fiquei particularmente feliz, pois uma colega de trabalho que está 

tendo alguns problemas com seu filho fez uma visita a um especialista e ele 

disse a ela o que realmente seu filho tinha, direto e sem rodeios e essa nova luz 

irá ajudá-la a cuidar melhor dele. Minha esposa e eu havíamos orado dias antes 

pedindo a intervenção divina em sua vida e nosso DEUS respondeu às nossas 

orações. Fiquei feliz também porque havia orado ao SENHOR pedindo para ele 

fechar duas datas da minha agenda de missionário para o ano de 2016 e ELE 

respondeu. Nosso DEUS sempre ouve as nossas orações e sempre responde do 

SEU jeito. Ele sabe o que é melhor e, portanto, basta você apenas aceitar. 

 Veja os quatro presentes que achei além do verso de hoje: Seja a tua 

presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como 

oferenda vespertina. Põe guarda SENHOR à minha boca, vigia a porta dos meus 

lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da 

perversidade na companhia dos homens que são malfeitores e não coma eu de 

suas iguarias. Versos 2-4 e para fechar a cesta de presentes: “SENHOR a ti 

clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te 

invoco”. Verso 1. Nada como ser filho do DEUS que ouve as nossas orações. 

 Oração é parte de seu estilo de vida? Pense nisso e tome atitude. 
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Nove de Outubro 

Oração na Caverna 

 A ti clamo, SENHOR e digo: Tu és o meu quinhão na terra 

dos viventes. Salmo 142:5 

 O Salmo 142 é no mínimo curioso. Davi estava enfrentando uma situação 

de grande perigo e para não ser alcançado pelos seus inimigos, ele resolveu se 

esconder junto com os seus guerreiros numa caverna. Existem muitos 

adolescentes que curtem explorar cavernas e geralmente eles só conseguem 

entrar lá devidamente acompanhados por instrutores, monitores ou guias 

turísticos. As cavernas podem ser pequenas ou extremamente grandes, muitas 

tem água que se acumulam no solo, formando piscinas de águas cristalinas. 

Geralmente morcegos fazem sua morada nas cavernas e lá realmente é o seu 

território. Só de ouvir a palavra morcego, desanima nove em cada dez 

adolescentes do sexo feminino. 

 Existe uma ciência que estuda as cavernas, suas formações rochosas, 

seus rios e lagos e ela se chama espeleologia. Quero crer que os espeleólogos 

têm associações ou clubes que com certeza promovem encontros, expedições, 

caminhadas, passeios e para quem curte fazer algo novo, está aí uma boa 

oportunidade para admirar as obras ocultas de nosso DEUS criador.  

 A grande mensagem para você hoje vem exatamente da oração que o rei 

Davi fez dentro de uma caverna. A Bíblia nos mostra pessoas orando dos mais 

diversos lugares e além de Davi orando na caverna, você se lembra de Jonas 

orando dentro da barriga de um grande peixe? Realmente já deu para perceber 

que não importa onde você esteja, quando você leva à DEUS sua prece, ELE irá 

te ouvir, seja dentro de uma caverna, na igreja, no seu quarto, na van que te 

leva para o colégio, no avião que te leva nas férias ou no navio quando você 

resolver acompanhar seus pais num cruzeiro. 

 No primeiro verso, Davi mostra a quem ele procura quando precisa de 

socorro: Ao SENHOR ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao 

SENHOR. Você pode e deve seguir o exemplo de Davi e quando estiver em perigo 

clame ao SENHOR. Davi nos diz como era a sua oração no verso dois: “Derramo 

perante ELE a minha queixa, à presença exponho a minha tribulação”. Outro 

aprendizado para sua vida de oração: ela também serve para você se queixar, 

reclamar e expor ao SENHOR as suas lutas e tribulações, ou seja, todos os 

problemas que te atormentam em plena adolescência. Quanto os problemas 

estiverem tomando conta de sua vida, se dirija ao SENHOR em oração e conte 

para ELE. ELE vai te ouvir e resolver da melhor forma possível. 

 Davi foi bem direto no seu pedido de oração. Veja o que ele pede no verso 

6: “Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus 

perseguidores, porque são mais fortes do que eu”. Davi foi direto ao ponto. Ele 

simplesmente queria que DEUS o livrasse de seus inimigos e ele orou pedindo 

isso. A oração da caverna pode ajudar a melhorar a sua vida de oração. 
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Dez de Outubro 

Ensina-me a fazer a Tua vontade 

 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu DEUS, 

guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Salmo 143:10 

 Depois de orar dentro da caverna, o salmista Davi, inspirado por DEUS, 

escreve o Salmo 143 que é uma súplica por libertação. Você adolescente já orou 

exclusivamente por libertação? Confesso para você que nunca orei exclusivamente 

por libertação, mas achei interessante esse foco de Davi nessa sua oração. 

 Adolescentes podem orar para se libertarem de muitas coisas e de muitas 

situações. Você pode se libertar de amizades inconvenientes, de péssimas 

companhias, de namoro inapropriado, de vícios como jogos de vídeo game, de 

bebidas alcóolicas, de cigarro, de cigarro de maconha, de crack, de cafeína, de 

cocaína e de excesso de internet. Se existe algo que te prende ao inimigo com certeza 

nosso PAI celestial tem o maior interesse em te ver livre. JESUS CRISTO, o FILHO 

DE DEUS, desceu do céu para quebrar todo e qualquer vínculo com a escravidão 

do pecado. Não se permita ficar amarrado ao pecado e seus prazeres, pois desta 

forma você será mais uma marionete nas mãos do inimigo do SENHOR. 

 O Salmo 143 começa com um pedido pessoal de Davi para que o SENHOR 

ouça a sua oração. O mesmo desejo de Davi é o seu e o meu quando ajoelhamos 

diante do SENHOR e fazemos a nossa oração. Tudo o que mais queremos quando 

oramos é que o nosso DEUS nos ouça e o que é melhor é que ELE é especialista em 

nos ouvir. Nenhum psicólogo por mais especializado que seja te ouvirá com tanto 

carinho e tanto amor quanto o seu PAI celestial. Habitue-se a orar, clamar, pedir, 

interceder e agradecer a DEUS nos seus momentos pessoais de oração. 

 Para mim o presente maior que ganhei ao ler o Salmo 143 no meu culto 

dessa manhã foi o nosso verso de hoje. O salmista estava pedindo que o seu 

professor celestial o ensinasse a fazer a vontade de DEUS e não a sua. Que pedido 

incrível não é verdade? O ser humano por ser pecador, quer porque quer fazer a sua 

vontade mesmo que a sua vontade seja completamente diferente da vontade de 

DEUS. Esse é o caminho trilhado por todo adolescente que ainda não entregou sua 

vida ao SENHOR e não fez com ELE um pacto de segui-lo pelo resto de sua vida, 

mas o adolescente do SENHOR deve seguir o exemplo de Davi e fazer dela a sua 

oração. 

 Davi queria fazer a vontade de DEUS porque ele sabia quem era o seu DEUS 

e podia contar com o ESPÍRITO SANTO de DEUS para guia-lo no caminho reto. Hoje 

você pode dobrar seus joelhos e orar por libertação e por sabedoria para aprender 

a andar nos caminhos do SENHOR. 

 Que você tenha um dia fantástico na companhia do SENHOR JESUS. 
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Onze de Outubro 

Pensamentos Variados 

 Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Bem-

aventurado é o povo cujo DEUS é o SENHOR. Salmos 144:15 

 O Salmo 144 começa com uma exaltação do salmista ao SENHOR e 

nesses dois primeiros versos o salmista encontra vários adjetivos para 

identificar quem é DEUS para ele. Vamos achar estes adjetivos nos versos um 

e dois: “Bendito seja o Senhor, rocha minha, minha misericórdia, fortaleza 

minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo e aquele em quem eu 

confio”. 

 Para o rei Davi, DEUS era quem você acabou de ler e agora eu pergunto: 

Quem é DEUS para você? Que conceito você em plena adolescência tem a 

respeito de seu DEUS? Se sua redação do Enem pedisse para você descrever em 

trinta linhas quem é DEUS para você, o que você escreveria a respeito de seu 

DEUS. 

 Neste Salmo de ações de graça, Davi nos traz mensagens curtas, 

inspiradas e que nos levam a pensar. Veja que palavras incríveis ele escreveu 

no verso 4: “O homem é como um sopro e os seus dias como a sombra que 

passa”. Essa é uma grande verdade. Quando se está na adolescência começa-

se a cultivar um verdadeiro culto ao corpo. São aulas puxadas na academia, 

malhação ininterrupta para conseguir o corpo perfeito. São anos de disciplina, 

de dedicação até poder se olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Mas 

quando você menos espera, assim de repente, uma doença te debilita e te leva 

à morte de uma forma tão rápida que você acaba tendo que concordar com o 

salmista. 

 Outro pensamento que para mim mais parece um pedido de oração está 

no verso 11: Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e 

nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácios. Esse 

era o sonho de Davi para os seus filhos e você só irá entender bem as palavras 

de Davi quando você tiver seus próprios filhos. Davi também agradeceu a DEUS 

pelas bênçãos de celeiros fartos, de rebanhos fortes e de ausência de choro e 

lamentação.  

 Para fechar sua gratidão, o salmista fecha o Salmo com o verso mais 

conhecido pela cristandade: “Bem-aventurado o povo a quem assim sucede”! 

Sim, aventurado o povo cujo DEUS é o SENHOR. Esse povo existe, está 

espalhado em várias igrejas e um dia quando JESUS voltar para levar seus 

escolhidos para a Nova Jerusalém, ELE irá reunir todos os salvos num só lugar. 

Você acredita nesta verdade eterna da Palavra de DEUS? Você está se 

preparando para a segunda vinda de seu Salvador e Senhor JESUS CRISTO? 

 Já parou para pensar que quando ele vier, você pode estar totalmente 

desprevenido e esse dia não será um dia bom? Que tal levar mais a sério a ideia 

de se preparar para a volta de seu querido e amado JESUS?  
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Doze de Outubro 

Dicas para sua redação do Enem 

 Grande é o SENHOR e mui digno de ser louvado, a sua 

grandeza é insondável. Salmos 145:3 

 Ontem te desafiei a pensar o que você escreveria a respeito de seu DEUS 

se você tivesse que fazer uma redação do Enem com esse tema; hoje, ao ler o 

Salmo 145 vi que o próprio rei Davi pode te dar uma cola incrível nesse projeto 

de fazer uma redação imaginária. 

 Davi nos diz no verso dois: Todos os dias te bendirei e louvarei o seu nome 

para todo o sempre. Esse talvez fosse um dos tópicos de sua redação. Você ama 

tanto ao seu DEUS que separa tempo diariamente para louvar e bendizer o seu 

nome? Seu DEUS é tão real e presente na sua vida que você não consegue ficar 

longe dele nenhum dia sequer? Quem conhece o SENHOR não O abandona. 

 Outra dica de Davi para sua redação está no nosso verso para hoje. O 

seu DEUS é GRANDE. Seu DEUS é ENORME. ELE é o MAIOR. ELE é o TODO 

PODEROSO. ELE é SOBERANO. ELE é SUPREMO. ELE é SUPERIOR. ELE é 

mui digno de ser louvado, adorado e reverenciado, pois segundo o salmista a 

sua grandeza é insondável. Não tente entender, pois você não vai conseguir. 

Esse é o DEUS de Davi e o seu DEUS também. 

 Mais uma dica quentinha da fábrica de dicas do rei Davi no verso 13: O 

SENHOR é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Que 

virtude fantástica a tal da fidelidade. Você pode confiar no SENHOR porque ELE 

é fiel e suas obras refletem sua santidade e sua fidelidade. Em DEUS você 

adolescente pode confiar plenamente. Não é que rimou? 

 Outra dica da mente privilegiada do rei Davi: “O SENHOR sustém os que 

vacilam e apruma todos os prostrados”. Enquanto nossos falsos amigos 

procuram nos empurrar ladeira abaixo, nosso DEUS nos sustém quando caímos 

e vacilamos. É o SENHOR que irá nos levantar com sua poderosa mão do perdão 

e da reconciliação. É reconfortante saber que o nosso DEUS nos sustém em 

todos os momentos de nossa vida. 

 Mais uma dica do fantástico bando de dados de Davi se encontra no verso 

17: “Justo é o SENHOR em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas 

obras”. Não é nada fácil viver no mundo em que você vive e tentar encontrar 

alguém justo, mas o seu DEUS é justo. 

 Mais uma dica para você que vai fazer a prova encontramos no verso 18: 

“Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos os que o invocam 

em verdade”. Outra bem pertinho no verso 19: “ELE acode à vontade dos que 

temem, atende-lhes o clamor e os salva”. A última e derradeira dica no verso 20: 

“O SENHOR guarda a todos os que o amam”. Vou repetir para você não esquecer 

jamais do verso 20: “O SENHOR guarda a todos os que o amam’. Amém por isso. 

Louvado e engrandecido por saber que o meu DEUS me ama. Gostou das dicas? 
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Treze de Outubro 

Orando de Verdade 

 Perto está o SENHOR de todos os que o invocam, de todos 

os que o invocam em verdade. Salmos 145:18 

 Quando DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO querem falar 

com você Eles usam a Palavra de DEUS. Quando você quer falar com DEUS PAI, 

DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO você dobra os joelhos e ora. Quantas 

orações você já não fez ao seu DEUS e como você não foi abrir sua Bíblia depois, 

não pode ver a resposta que DEUS já tinha pronta para você. É realmente incrível 

saber que nas inspiradas palavras da Escrituras, DEUS já tem as respostas prontas 

às suas preces. Conseguiu entender como funciona esse dueto de DEUS? Você ora 

e depois responde. Você dobra os joelhos e o Espirito Santo te faz abrir a Bíblia. 

Conseguiu entender que antes de abrir a Palavra de DEUS você deve orar, pois 

quem sabe DEUS vai te responder muito rapidamente. 

 Vou te dar um exemplo bem prático, pois estas dicas costumamos dar em 

congressos de adolescentes do SENHOR JESUS. O sonho dourado de muitos 

adolescentes é conseguir um namorado (a). Estamos vivendo na era virtual e com 

certeza a grande maioria dos adolescentes tem os famosos “amigos virtuais” que, 

vamos e venhamos, de amigos a maioria não tem nada. Mas chega uma hora que 

os adolescentes têm que sair do mundo virtual e cair no mundo real, pois namorada 

implica em caminhar juntos, beijar, abraçar, tomar um bom sorvete, curtir juntos 

um festival de pastéis ou de pizza, ir à igreja e nada disso se consegue fazer 

virtualmente. Nada como ter uma namorada (o) e dar um beijo real. 

  Principalmente adolescentes que fazem o ensino médio em internatos 

sonham com a possibilidade de começar a namorar na adolescência, pois a 

distância dos pais aumenta neles a vontade de ter alguém para conversar e curtir 

momentos juntos e uma legião destes alunos internos fica um bom tempo ajoelhado 

para clamar ao SENHOR para ter este sonho realizado. Muitos adolescentes de 

DEUS que oram ao SENHOR por namorada (o) se esquecem de que existe uma 

regrinha básica que o seu líder JESUS deixou quando esteve entre nós. A maioria 

dos adolescentes fica feliz quando recebe um sim do candidato a namorado, mas a 

regra de JESUS é bem clara: não deve haver união de luz com as trevas. Então se 

você não sabia agora já sabe: adolescentes de DEUS namoram com adolescentes de 

DEUS e adolescentes do inimigo de DEUS vão namorar com outros adolescentes do 

inimigo de DEUS. Não misture as coisas e obtenha aprovação divina para o seu 

namoro. 

 Nosso verso de hoje te garante que o teu DEUS sempre estará por perto para 

te ouvir, mas lembre-se de que seus pedidos e agradecimentos terão que ser 

sinceros e verdadeiros, pois senão sua oração não passará de um jogo de palavras 

que não chegará ao teto de seu quarto. Ore de verdade e o seu DEUS lhe ouvirá de 

verdade e irá responder de acordo com a vontade DELE. 
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Quatorze de Outubro 

As Coisas que só DEUS faz 

 Bem-aventurado aquele que tem o DEUS de Jacó por seu 

auxílio, cuja esperança está no SENHOR, seu DEUS. Salmos 146:5 

 Como é prazeroso dedicar os primeiros momentos do dia para buscar o 

SENHOR, pois quanto mais tempo de seu dia você ficar com o SENHOR, mais tempo 

você terá para degustar a sua Bíblia. Você só consegue enxergar as bênçãos da 

Palavra de DEUS quando você não está pressionado pelo tempo. Quanto mais 

pressa você tem em ler para apenas dizer que está fazendo sua parte, menos 

prazeroso será o seu estudo e menos interessante será o seu convívio com a 

TRINDADE. Acordar cedo e encontrar tantas mensagens inspiradoras em apenas 

dez versículos do Salmo 146, realmente é um ótimo presente do céu para começar 

seu dia. 

 Você que é adolescente de DEUS já parou para pensar que tem coisas que 

você faz na vida e por não fazer diariamente você as esquece? Já pensou também 

que tem outras coisas que você vai fazer a vida inteira e não vai esquecer jamais? 

Quer um bom exemplo? Vamos deixar que o inspirado salmista te comprove pelo 

verso dois de Salmo 146: “Louvarei ao SENHOR durante a minha vida, cantarei 

louvores ao meu DEUS, enquanto eu viver”. Não é maravilhoso saber que você 

adolescente lavado no sangue de JESUS CRISTO pode e deve escolher louvar 

diariamente o seu DEUS? Louvar e adorar ao seu DEUS é para sua vida toda e 

essas atitudes não são esquecidas porque você as escolhe fazer diariamente. Você 

já acorda disposto a louvar e adorar o seu DEUS e vai fazendo isso todo dia. Quando 

você olhar para trás vai poder dizer que conhece o seu DEUS há um bom tempo. 

 O salmista te dá um conselho incrível que irá nortear para sempre o seu 

conceito de confiança. Não sei se você sabe, mas todo ano par em nosso país é ano 

de eleição e quando chega esse momento milhares de pessoas que você nunca ouviu 

falar querem que você confie nele, e o que é pior querem que você dê o seu voto de 

confiança para ele e depois da eleição o resultado é sempre o mesmo: ele irá fugir 

de você como o diabo foge da cruz. A Palavra de DEUS te dá um alerta no verso 3: 

“Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação”. 

Por que motivo você não deve confiar neles? Veja o verso quatro: “Sai-lhes o espírito 

e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios”. A resposta 

é bem clara: eles são pecadores falhos e miseráveis e deles você não pode esperar 

muita coisa. 

 Se não dá para confiar em príncipes e nos filhos dos homens, em quem 

confiar então? Veja no verso cinco a verdadeira base de sua confiança: “Bem-

aventurado aquele que tem o DEUS de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no 

SENHOR, seu DEUS, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantem 

para sempre a sua fidelidade”. Conseguiu entender a diferença entre confiar num 

DEUS maravilhoso para confiar num príncipe pecador? As coisas que só DEUS faz 

estão entre os versos sete e nove. Abra sua Bíblia e os ache lá. 
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caminhar com Deus 
 

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

Louvor ao DEUS TODO PODEROSO 

 Louvai ao SENHOR porque é bom e amável cantar louvores 

ao nosso DEUS, fica-lhe bem o cântico de louvor. Salmo 147:1 

 Estamos chegando ao final de nossas meditações sobre o incrível hinário 

do povo de Israel. Afinal de contas os salmistas nos deixaram cento e cinquenta 

presentes e se você adolescentes de DEUS acompanhou tudo o que foi escrito 

por aqui, vai ver que a essência dos Salmos é o louvor. Os salmos eram músicas 

que eram cantadas continuamente pelo povo de Israel. Imagino que eles 

louvavam enquanto se dirigiam ao templo de lona, ao templo de Salomão, em 

casa no seu culto familiar, se dirigindo ao trabalho e pelos olhos da fé, posso 

contemplar toda uma nação, com pais, mães e filhos louvando e engrandecendo 

o nome do SENHOR. 

 O louvor contínuo e diário na sua vida vai tornar os fardos que você já 

leva em plena adolescência mais leves de se carregar.  Todo adolescente de 

DEUS conhece músicas incríveis onde o nome do SENHOR é exaltado e muitos 

de vocês aprenderam a arte de incluir o louvor na sua vida de comunhão com 

DEUS e não conseguem se ver mais sem louvar diariamente ao seu DEUS 

Criador nos seus momentos íntimos de contato com o PAI. Quantos 

adolescentes que não tinham a prática do louvor no seu culto pessoal, hoje não 

começam o seu dia louvando ao SENHOR, entoando com capricho cada nota 

musical e prestando unicamente à ELE toda honra e glória devidas ao seu 

nome? 

 Você louva ao SENHOR por vários motivos e o nosso verso de hoje te dá 

mais um motivo incrível: louvar ao SENHOR porque ELE é bom e amável. DEUS 

é bom e amável com você? Não é ELE que tem cuidado plenamente de sua vida 

ainda adolescente? Não vem do SENHOR, o ar, a água, o sol e tudo o mais que 

você precisa para ter uma vida abundante? Por acaso tem faltado o necessário 

na sua mesa? Você não tem um bom lugar para dormir? Uma família para te 

amar? Um pai, uma mãe e irmãos que te amam? Talvez você passe um ano 

inteiro estudando num colégio interno e DEUS em sua misericórdia te deu 

amigos de quarto, de sala de aula, de ambiente de trabalho, novos professores 

e de quebra um preceptor que ainda te ouve e ora por você. DEUS tem cuidado 

de você e você só precisa aprender a enxergar tudo isso como bênçãos divinas. 

 Quando você entra na internet e vê o caos, o mundo desabando ao seu 

lado, as ameaças terroristas invadindo o planeta, quando você vê guerras e 

desastres na natureza e depois olha para como DEUS tem cuidado de você, te 

aconselho a seguir o conselho do salmista no verso sete: “Cantai ao SENHOR 

com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso DEUS”.   

 Louvar pelo prazer de estar agradecido pode ser seu novo estilo de louvar 

a partir de hoje. Louve ao SENHOR por ELE ser quem ELE é. Amém por isso. 
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Dezesseis de Outubro 

Nosso Majestoso SENHOR 

 Louvem o nome do SENHOR porque só o seu nome é excelso. 

A sua majestade é acima da terra e do céu. Salmo 148:3 

 Vivemos nos últimos dias da história deste nosso velho mundo. Nosso 

SENHOR e Salvador JESUS CRISTO antes de partir para o céu nos deixou os sinais 

de Sua volta e queria relembra-los conforme Suas orientações em Mateus 24. 

 JESUS CRISTO falou que muitos virão se dizendo que são JESUS, mas você 

não precisa cair fácil nesta enganação, pois nosso JESUS virá com milhões de anjos 

como escolta pessoal. Alguém se dizendo JESUS e estando sozinho é agente do 

inimigo de DEUS. Nosso líder JESUS nos alertou sobre guerras e rumores de guerra 

e você tem visto que cada dia mais as nações tem se preparado para elas. Em pleno 

outubro de 2015 um atentado terrorista matou, sem a menor piedade, 129 pessoas 

em Paris e apenas dois dias depois, Rússia e França se unem e lançam bombas 

para revidar o que o Estado Islâmico fez contra elas e segundo notícias da mídia 

mais de seiscentos terroristas pagaram com sua vida pelo atentado. 

 JESUS nos diz claramente sobre fomes, terremotos e perseguição a todos 

que quisessem andar nos caminhos do SENHOR. JESUS também nos diz 

claramente que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria e não 

é exatamente o que você vê quando anda na rua? Mas JESUS nos deixa de brinde 

uma linda promessa que vai te aliviar as tensões destes últimos dias. O verso 13 do 

capítulo 24 te diz: “Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo”. Você 

adolescente do SENHOR JESUS tem que continuar na carreira cristã até o fim de 

sua vida e sua coroa de glória estará reservada. JESUS prometeu, JESUS vai 

cumprir. Ele sempre cumpriu e não irá mudar no final. 

 A Palavra de DEUS em Apocalipse 14:6-12 nos fala de três anjos que 

representam seus mensageiros nos últimos tempos que tem e falam verdades que 

a humanidade não quer ouvir. A mensagem do primeiro anjo é: “Vi outro anjo 

voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se 

assentam sobre a Terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: 

Temei a DEUS e dai-lhe gloria, pois é chegada a hora de seu juízo e adorai aquele 

que fez o céu, o mar, e a fonte das águas”. 

 Esses servos, esses anjos, esses mensageiros contrariando toda a falsa 

ciência proclamam que o nosso DEUS é um DEUS CRIADOR. Não um DEUS da 

evolução. Eles exaltam um DEUS que criou você, eu, os céus, a terra, o mar, a lua, 

as estrelas, ou seja, o mundo todo. Nosso DEUS é soberano, é REI dos reis, SENHOR 

dos senhores, ELE é absoluto. O salmista já reconhecia a soberania de nosso DEUS 

há muito tempo atrás e este salmo foi escrito para que você adolescente do século 

21 não se esqueça nunca de quem é o seu DEUS.  

 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 28 

 

Dezessete de Outubro 

Os Fiéis Louvam ao SENHOR 

 Aleluia! Cantai ao SENHOR um novo cântico e o seu 

louvor na assembleia dos santos. Salmo 149:1 

 O Salmo 149 tem novo desafio para sua vida de adorador. Ele te estimula 

a aprender um cântico novo e cantá-lo na sua igreja. Só o fato de aprender algo 

novo traz para muitos um total desânimo, pois muitos pensam que se as coisas 

estão boas do jeito que estão mudar para quê? Por outro lado, existe uma 

geração de pessoas que são motivadas pelo novo e querem sempre aprender 

coisas novas e suas mentes não sossegam até que dominem as novas técnicas 

e novas tecnologias. Vocês adolescentes com certeza partem do segundo grupo. 

 Quem é adolescente em nossos dias faz parte de uma geração habituada 

às mudanças diárias e contínuas e para vocês a palavra novo não assusta. Você 

que é uma adolescente de DEUS, frequenta sua igreja, está sempre motivado a 

participar do novo coral, de um novo conjunto, de um novo dueto ou mesmo um 

trio, de uma nova missão ou mesmo ir a mais um acampamento totalmente 

diferente de todos que você já foi. Para os amantes das novidades como vocês, 

aprender uma música nova e cantá-la em sua igreja, na assembleia dos santos 

não te assusta nem um pouquinho. 

 Mas qual deve ser o principal objeto de seu novo louvor? A quem 

reverenciar e louvar com sua nova música? O salmista continua no verso dois:  

“Regozije-se Israel no seu Criador, exultem-se no seu Rei, os filhos de Sião”. 

Conseguiu entender o recado bem claro do salmista? Sua nova canção deverá 

exaltar e glorificar o SENHOR. Não sei se você acompanha as programações em 

canais evangélicos ou protestantes e também não sei se você assiste os seus 

programas de louvor, mas uma coisa eu sei, esses programas mais parecem 

shows iguaizinhos aos shows de programas mundanos. Todas as luzes, todos 

os aplausos, todas as homenagens ficam para os cantores e o nome de DEUS 

sequer é lembrado, glorificado e exaltado. Até mesmo a boa música evangélica 

em muitos canais tem ritmo de rock, sertanejo e até hip hop e tudo isso é muito 

natural para quem canta. Não existe mais a separação entre o que é santo e o 

que é profano. Quando vejo essa mistura mudo de canal rapidamente, pois já 

sei de antemão quem será louvado e esse alguém não é o SENHOR. 

 O salmista continua a te orientar no verso 3: “Louvem-LHE o nome com 

flautas, cantem-LHE salmos com adufe e harpa”. Você toca algum instrumento? 

O lugar mais apropriado para ele é na assembleia dos santos. Abençoe a vida 

de muitos adoradores com o dom que DEUS lhe deu e sabe por que você deve 

fazer isso? Veja a resposta do salmista no verso 4: “Porque o SENHOR se agrada 

do seu povo e de salvação adorna os humildes”. Não é maravilhoso ir à casa do 

SENHOR, aprender novos louvores e saber que o SENHOR se agrada do que 

fazemos por lá? 

 Não perca nenhuma chance de louvar e glorificar o nome do SENHOR. 
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Dezoito de Outubro 

Habitue-se a louvar 

 Todo o ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia. Salmos 150:6 

 Em cada uma das três meditações que já escrevi, incluí cinquenta salmos 

em cada uma delas e hoje chegamos ao final desse incrível livro de Salmos. 

Finalmente chegamos ao salmo 150 e tenho certeza que aqueles que 

acompanharam estas três meditações e leram cada um dos cento e cinquenta 

salmos na Palavra de DEUS terão uma visão bem diferenciada do que vem a ser o 

verdadeiro louvor. 

 Louvar ao SENHOR, cantar louvores ao seu nome, cantarolar bem baixinho 

aquela música que fala ao seu coração nos seus primeiros momentos de comunhão 

com o SENHOR pela manhã, cantar em duetos, trios, corais ou conjuntos faz parte 

da vida dos adolescentes de DEUS. 

 A sua vida como adolescente do SENHOR JESUS que um dia entregou sua 

vida ao SENHOR numa cerimônia batismal por imersão difere e muito da vida dos 

adolescentes que ainda não tiveram a mesma oportunidade que você. JESUS 

CRISTO fez e faz uma diferença tão grande na sua vida que você hoje não consegue 

mais enxergar sua vida sem ELE. JESUS CRISTO transformou o seu jeito de falar, 

de conviver com seus pais e irmãos, seus professores, seus amigos da escola, seus 

colegas de estágio e ou mesmo de trabalho.  

 A forma como você se relaciona com pessoas que você nunca viu, seja no 

ônibus, no shopping ou mesmo numa comunidade onde você foi levar a palavra de 

DEUS como missionário voluntário, testifica ao mundo e aos anjos a forma 

maravilhosa como JESUS transformou a sua vida. Uma vida tão plena e tão 

abundante em JESUS não pode existir sem o louvor. Hoje ao ler o último salmo do 

livro de Salmos, escolha não passar nem mais um dia de sua vida sem erguer a sua 

voz e louvar e engrandecer o nome do SENHOR. A ELE toda a honra, toda a gloria 

e todo louvor. Decida hoje que você irá louvar e bendizer diariamente a DEUS PAI, 

DEUS FILHO E DEUS ESPIRITO SANTO.  

 O último capítulo de Salmos tem apenas seis versos e o transcrevi aqui para 

sua meditação: “Aleluia! Louvai a DEUS no seu santuário, louvai-o no firmamento, 

obra de seu poder. Louvai-o no firmamento, obra de seu poder. Louvai-o pelos seus 

poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da 

trombeta, louva-o com saltério e harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o 

com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com címbalos sonoros”. 

 E para fechar com chave de ouro, o salmista como que se elevasse uma prece 

ao céu, proclama: Todo o ser que respira louve ao SENHOR.  

 Louvado e engrandecido seja o nome do SENHOR pela forma como você irá 

louvar o seu maravilhoso DEUS a partir de hoje. Que o louvor seja parte diária de 

sua adoração.  
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Dezenove de Outubro 

A Busca pela Sabedoria 

 Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel: para 

aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de 

inteligência. Provérbios 1:1 e 2. 

 Se existe nesta terra um manual para ensinar adolescentes a viver, com 

certeza ele se chama BIBLIA. Se o livro de Salmos conseguiu te ensinar a 

importância e a necessidade do louvor no seu dia a dia de adolescentes de DEUS, o 

livro de Provérbios irá te ensinar a viver. Muitos adolescentes, jovens, adultos e 

idosos irão apenas passar os preciosos momentos de sua vida nesta terra, mas não 

aprenderão a viver de verdade, pois eles não sabem nada a respeito de uma vida 

plena e abundante, pródiga, farta, estruturada e equilibrada que tem as pessoas 

que se encontraram com CRISTO. 

 Porque tantas pessoas tem vidas vazias e infrutíferas? Creio que para essa 

pergunta caberiam muitas respostas, mas acho que posso tentar explicar de duas 

formas. Para mim muitas pessoas apenas seguiram o estilo de vida que herdaram 

de seus pais. Seus pais também tiveram vidas vazias, fúteis e infrutíferas e como 

eles não conheceram na prática nenhuma outra vida além da que conheceram em 

casa, eles apenas copiaram o que receberam. Essas vidas infelizes foram herdadas 

de seus pais e familiares. Eles por sua vez não quiseram outra vida e poderíamos 

chamar esses cidadãos de conformados ou quem sabe acomodados. Para eles está 

tudo bom do jeito que está. Eles se recusam a ter uma nova vida. 

 A segunda resposta à questão levantada é que simplesmente existe um outro 

grupo de pessoas que não quis e não quer aprender a viver. O segundo grupo não 

quer conhecer uma vida plena e abundante, eles querem viver conforme der na 

cabeça, não buscam e não querem saber de regras, normas, regulamentos, 

sugestões, leis e dicas de quem já passou pelo caminho. Eles são os autossuficientes 

e não querem aprender o caminho das pedras. Eles preferem tropeçar nas pedras 

do que ouvir as dicas de quem já passou por elas. 

 Agora que você adolescente sabe que existem dois grupos bem definidos, te 

convido a fazer parte do terceiro grupo. Este terceiro grupo é formado por 

adolescentes como você que irão crescer e aprender a viver com os preciosos 

ensinamentos da Palavra de DEUS e o precioso livro de Provérbios irá te ajudar e 

muito neste processo da busca pela sabedoria. 

 Para que servem os provérbios? Deixe a Palavra de DEUS te responder a 

partir do verso 2: “Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras 

da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, 

para dar aos simples prudência e o instruído adquira habilidades, para entender 

provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios”. Escolher ser sábio na 

adolescência será uma das melhores escolhas que você estará fazendo na sua vida. 

Bem-vindo ao livro da SABEDORIA.  
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Vinte de Outubro 

O Princípio da Sabedoria 

 O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, mas os 

loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios 1:7 

 Ontem ao analisarmos os primeiros versos de Provérbios descobrimos 

porque é importante aprendermos sobre os mesmos. É muito oportuno saber para 

que servem os ensinamentos antes que nos aventuremos em terreno proibido. 

Quantos adolescentes mergulham em religiões e estudos obscuros por simples 

curiosidade e seus líderes e professores não tiveram o cuidado de lhes informar 

sobre o perigo a que estavam sujeitos. 

 Nosso verso de hoje se for aprendido por você hoje e colocado em prática 

também a partir de hoje vai lhe ser útil para o resto de sua vida. Vamos ler de novo 

a primeira parte do verso de hoje: “O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria”. 

Para mim o temor do SENHOR que você terá vai depender do tempo que você 

adolescente está disposto a investir em conhecer o SENHOR. Adolescentes de DEUS 

só irão saber o que é temor do SENHOR, quem é o SENHOR, como amar o SENHOR, 

como respeitar o SENHOR, como louvá-lo, como admirá-lo se resolverem em seu 

coração colocar o SENHOR em primeiro lugar em sua vida. 

 Enquanto você acordar apressadamente para suas lutas e sair sem ter 

comunhão com o SENHOR, você nunca saberá de fato o que vem a ser o temor do 

SENHOR. São nestes momentos de calma na madrugada e antes de dormir, quando 

a palavra pressa nem circula nestes momentos de intimidade com o seu Criador é 

que você aprenderá de uma vez por todas o que é temer ao SENHOR de verdade. 

 Nestes momentos de temor e de convívio, você aprende a conversar com o 

SENHOR e isso se chama oração. DEUS que é onisciente já sabe tudo e até o que 

você vai falar, mas ELE se deleita em saber que um filho seu adolescente tem algo 

a pedir, agradecer ou mesmo conversar. Ele não só se deleita em te ouvir, mas tem 

um prazer imenso de te responder e sempre a resposta irá depender da vontade 

DELE. É muito importante que você se acostume a ouvir as respostas que DEUS 

tem para te dar e nem sempre as respostas de DEUS serão as que você gostaria de 

ouvir, mas tenha a certeza absoluta de que as respostas divinas são as melhores 

para sua vida. 

 Depois que você se ajoelhar e falar com DEUS, chega o seu momento de 

louvar e você que leu todo o livro de Salmos já sabe como ninguém como louvar e 

engrandecer o nome do SENHOR. Para fechar estes preciosos momentos de 

intimidade com o PAI, curtindo dessa forma o temor do SENHOR, você irá abrir a 

sua Bíblia e esta será a sua vez de deixar que o SENHOR fale com você e quando 

DEUS resolve falar o melhor que você pode fazer é ouvir. São nestes momentos que 

você começará a entender o que o salmista quis lhe dizer em nosso verso de hoje. 

Levante cedo e curta o temor do SENHOR.  
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Vinte e Um de Outubro 

Escute seus pais 

 Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a 

instrução de sua mãe. Provérbios 1:8 

 Qual o melhor presente que você adolescente já ganhou em toda a sua vida? Os 

presentes da infância com certeza você lembra e quem sabe quando você olha aquela 

pequena bicicleta sem uso no fundo do seu quintal irá se lembrar da vaquinha que seus 

tios fizeram para comprar a melhor do mercado para te presentear quando você fez seus 

sete anos. Mas já que você é adolescente, qual foi o melhor presente que você ganhou 

em plena adolescência?  

 

 Se você não ganhou nada de tão extraordinário, o que você gostaria de ganhar? 

Muitos adolescentes que estavam vivendo em novembro de 2015, gostariam de ganhar 

o celular mais poderoso que a Apple acabara de lançar no mercado e sua propaganda 

falava que simplesmente este celular veio para mudar apenas tudo o que você conhecia 

a respeito de celular. Com tanta tecnologia num só aparelho, esta propaganda deve ter 

feito nascer um desejo incrível no coração de cada adolescente do planeta. Mas esse é 

um brinquedinho para pouquíssimos bolsos e talvez seus pais não estivessem dispostos 

a investir mais de mil e duzentos dólares para matar a sua vontade. 

 

 Creio que como pai, o melhor presente material que já dei as minhas filhas foi 

pagar o ensino fundamental das duas filhotas numa escola adventista e curso de inglês 

durante seis anos até que elas se formassem e cada uma delas tirasse a sua certificação 

internacional. Alguns adolescentes irão ganhar de seus pais sua primeira motocicleta 

ou seu primeiro carro, ou antes disso, sua carteira de habilitação. Quem sabe para você 

o melhor presente que você se dará, será o privilégio de poder cursar uma universidade 

federal ou estadual. 

 

 Mas quando DEUS quis dar um presente para seus filhos adolescentes ELE 

pensou nos seus pais. DEUS é sábio demais para errar e com certeza ELE sabia de 

antemão que se você fosse deixado sozinho neste mundo mergulhado de pecado você se 

perderia para sempre. Na sua eterna sabedoria, DEUS te proporcionou um pai e uma 

mãe. Para cada um DEUS determinou funções específicas lá no jardim do EDEN e 

quando seus pais cumprem seus papéis na sua família, os primeiros abençoados serão 

os filhos. Ao seu pai cabe a missão de ser o provedor da família. É ele quem sai para 

trabalhar diariamente ao longo de trinta e cinco anos para lhe garantir o pão, ou seja, 

todas as contas em dia. Cabe ao seu pai a nobre missão de lhe ensinar sobre JESUS e 

por isso ele mais do ninguém em sua casa deve buscar a intimidade diária com o PAI. 

A sua mãe é aquela mulher maravilhosa, abençoada por DEUS que lhe carregou por 

nove meses dentro dela, te trouxe ao mundo, te amamentou, te deu seu primeiro banho, 

te levou para tomar vacina e cuida de você com mais amor do que qualquer pessoa que 

você já conheceu ou irá conhecer. Consegue se imaginar sem estes dois presentes de 

DEUS? Leia o verso de hoje e ponha em prática.  
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Adole Brasil 

Outubro - 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 Outubro 

As Seduções dos Pecadores 

 Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te não o 

consintas. Provérbios 1:10 

 Minha versão da Bíblia separa os versículos do oitavo ao décimo nono do 

primeiro capítulo de Provérbios e lhe dá o título de nossa meditação de hoje. Estes 

versos irão te mostrar as tentações que virão sobre você em plena adolescência e é 

bom ficar sabendo de antemão para evitar de se esborrachar mais para frente. 

Nestes versos também você conhecerá os pecados e suas terríveis consequências e 

os sábios conselhos para que você evite estes caminhos em sua jovem vida. 

 A medida que o tempo passa e a volta de JESUS se aproxima, mais e mais 

Satanás e seus anjos intensificarão seus ataques com objetivo bem claro de destruir 

a vida dos servos de DEUS e isso incluir você adolescente do SENHOR JESUS. 

Sabendo que pouco tempo lhe resta e tendo a certeza plena que o seu futuro lhe 

garanta uma morte bem justa, sua estratégia é e sempre foi mostrar que o pecado 

é maravilhoso e atraente. Depois que você prova os ditos prazeres do pecado, ele vai 

te proporcionando outros pecados e quando você se der conta, estará tão enredado 

e tão viciado em pecar que dificilmente você irá sair deste emaranhado, a não ser 

pelo poder que há no sangue do SENHOR JESUS. 

 Vejamos os pecados que seus falsos amigos do colégio, cursinho ou mesmo 

do trabalho irão te convidar a praticar e esse alerta não foi inspirado por DEUS e 

escrito por Salomão à toa. Eles têm por objetivo bem claro de te alertar e caberá a 

você, exclusivamente a você exercer seu direito de escolha e logicamente assumir 

as consequências de seus atos. 

 Veja um possível convite no verso 11: “Se disserem: Vem conosco, 

embosquemos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os 

inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como descem a cova”. 

Conseguiu perceber o pecado por trás da linguagem bíblica? Esse é o pecado de 

matar, derramar sangue, abusar de pessoas inocentes e depois jogá-las debaixo da 

terra. A legislação dos homens chama isso de assassinato e se te pegarem a cadeia 

será sua companheira por uns bons trinta anos. Quantos adolescentes gostariam 

de ter ouvido este conselho de Salomão antes de matar, mas agora eles vêm o Sol 

nascer quadrado numa cela de cadeia. 

 Veja o pecado do roubo claramente descrito nos versos 13 e14: “Acharemos 

toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua 

sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa”. Convite claro e direto para o roubo e 

geralmente o roubo tem um irmão gêmeo chamado de violência. Antes de entrar 

nessa pense nas consequências que virão sobre a sua cabeça. O verso 15 diz: “Filho 

meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés. Em outras 

palavras, não ande nos caminhos dos pecadores”.  
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Vinte e Três de Outubro 

A Busca por Sabedoria 

 Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros 

escondidos a procurares, então entenderás o temor do SENHOR 

e acharás o conhecimento de DEUS. Provérbios 2:4 e 5 

 Nosso verso de hoje te dá um recado direto: se você buscar a sabedoria então 

você vai entender o temor do SENHOR. Simples assim. Quem busca a sabedoria na 

Palavra de DEUS vai entender o que é o temor do SENHOR. Salomão vai te ensinar 

verdades preciosas sobre a sabedoria e onde encontra-la nos primeiros versos do 

capítulo dois. Vou copiar estes versos conforme a minha versão bíblica e preciso de 

sua paciência para ler cada um deles bem devagar, pois sem pressa é que 

conseguimos aprender muito para nossa vida. Começando pelo verso um e 

chegando ao verso doze lemos: “Filho meu se aceitares as minhas palavras e 

esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu 

ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência 

e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a 

tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do SENHOR e acharás 

o conhecimento de DEUS. Porque o SENHOR dá a sabedoria e da sua boca vem a 

inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e 

escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e 

conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, 

todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o 

conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te 

conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas”. 

 Se eu tentasse resumir o que Salomão está tentando te dizer eu diria assim: 

Prezado adolescentes, se existe um tempo em sua vida que você tem que buscar a 

sabedoria, o entendimento, a inteligência, os bons caminhos e os bons conselhos, 

esse tempo é HOJE. E é o SENHOR que irá te dar sabedoria, pois ELE é a essência 

da sabedoria, pois ninguém no mundo sabe mais do que ELE. A Palavra de DEUS 

foi a forma mais fácil e clara que ELE encontrou para te mostrar sabedoria. Se você 

quer passar pela adolescência, chegar a juventude sem cair pelos caminhos dos 

pecadores, você terá que estar constantemente, diariamente conectado ao SENHOR 

JESUS e a Sua Palavra. Você nunca será verdadeiramente sábio sem o SENHOR e 

a Sua Palavra. Sem o conhecimento e a sabedoria que vem do alto você será apenas 

mais um adolescente comum tentando viver uma vida comum. 

 Tem um presente no fim deste provérbio para todos os adolescentes sábios: 

“Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela”. O destino de 

todos os adolescentes de DEUS é a Nova Jerusalém, que JESUS prometeu aos seus 

discípulos antes de subir aos céus. Estar lá, querer ir para lá é um ato de escolha 

e de uma escolha muito sábia.  

 Não deixe que suas escolhas te afastem dos caminhos do SENHOR.  
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Vinte e Quatro de Outubro 

Obedeça ao SENHOR I 

 Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes 

no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5 

 O capítulo três de Provérbios irá te ensinar a obedecer ao SENHOR. 

Obediência é algo extremamente importante na formação do caráter de todo 

adolescente. Tem um provérbio popular que diz “que só saberá mandar, quem 

aprender a obedecer”. Muita desarmonia poderia ser evitada em sua casa, 

simplesmente se você aprendesse a obedecer prontamente às ordens que você 

recebe. E esse prontamente faz um bem tão grande para seus pais que você não 

tem a menor ideia de como você marca pontos maravilhosos com eles quando você 

obedece prontamente. Enquanto seus pais pagarem por todas as suas contas, 

enquanto você depender deles para tomar um simples copo de água, sua primeira 

obrigação com seus pais é obediência. Obedecer faz parte do honrar pai e mãe, 

conforme está previsto na Lei de DEUS. É fundamental para o equilíbrio e a 

harmonia de qualquer lar que os filhos obedeçam aos seus pais, pois se você não 

consegue obedecer aos seus pais que você vê, como você irá obedecer ao seu DEUS 

que você não vê? 

 A vida é uma permanente escola. Hoje você precisa aprender a obedecer e 

não é difícil. Cada ordem dada será uma ordem executada. É simples assim. Sem 

discussão e sem protelação. Seus pais pediram? Pare tudo e os atenda. Se você 

seguir fielmente essa regra enquanto filho, ficará mais fácil no futuro para implantar 

a mesma regra quando você chegar a ser o pai ou a mãe. Se você pode obedecer seu 

pai, seu filho também terá de obedecer. Não é fácil a equação? 

 Nosso verso de hoje é o primeiro de vários provérbios que irão te ensinar a 

confiar no SENHOR e não em si mesmo, em pessoas que você não conhece ou nunca 

viu. Este provérbio continua e mais sabedoria virá para você: “Reconhece-o em 

todos os seus caminhos e ELE endireitará as tuas veredas”. Quer ter uma vida boa 

e tranquila? Reconhece que o SENHOR teu DEUS pode todas as coisas e ELE vai 

tornar sua vida um caminho bom e reto. 

 Outro conselho fundamental para sua vida está no verso 7 e sugiro que você 

pegue sua régua e sua caneta vermelha, pois este verso merece uma atenção 

especial: Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao SENHOR e aparta-te do 

mal. Um só verso e três conselhos poderosos: Não fique se achando o mais sábio e 

o mais inteligente, o iluminado, o gênio da lâmpada. Confie no SENHOR e fuja do 

mal e das pessoas que planejam o mal. Se você ainda tem amigos que amam fazer 

o mal e prejudicar o seu próximo, está na hora de romper com essas amizades. 

 O verso continua: “Será isso saúde para o seu corpo e refrigério para os seus 

ossos”. Confiar no SENHOR e desconfiar de si mesmo será fonte permanente de 

saúde física, mental e emocional. Confie no SENHOR em todo o tempo e verás na 

sua pele e na sua mente a diferença que essa atitude fará.  
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Vinte e Cinco de Outubro 

Obedeça ao SENHOR II 

 Honra ao SENHOR com os seus bens e com as primícias de 

toda a tua renda. Provérbios 3:9 

 Se você seguiu a minha dica de ler o livro de Provérbios com régua e caneta 

vermelho, sugiro que você sublinhe este verso. O mundo gira em torno de dinheiro 

e este verso vai te dar a noção exata de como colocar DEUS em primeiro lugar 

quando o assunto é dinheiro. Quando chegar a sua hora de estagiar e trabalhar 

você verá na prática que tudo tem um preço a ser pago, tudo tem um custo e 

dificilmente alguém irá fazer alguma coisa de graça para você e mesmo que faça 

esta pessoa assumiu o custo de fazer. 

 Os adolescentes de DEUS precisam aprender que DEUS irá te conceder 

bênçãos materiais para sua sobrevivência nesta terra. Apesar do esforço de fazer o 

ensino médio, passar no vestibular, conseguir um estágio, será a bênção final do 

SENHOR  que irá lhe conceder uma oportunidade de trabalho e desse trabalho a 

remuneração financeira. Junto com o seu salário no final do mês, DEUS pede que 

você devolva algo que está embutido no seu salário, mas que não lhe pertence, pois 

é propriedade divina e esse algo especial embutido é o dízimo. DEUS definiu em Sua 

Palavra que o dízimo e as ofertas são DELE. Quanto ao dízimo, como o nome já está 

dizendo, DEUS requer de volta em seus cofres o montante de dez por cento. Quanto 

às ofertas, DEUS te dá liberdade de definir o quanto você está disposto a devolver.  

 Não existe negociação sobre dízimo, pois foi o SENHOR já definiu o 

percentual. Estes dez por cento são DELE e voltam para ELE. Você faz esse acerto 

com DEUS quando vai à sua igreja e coloca num envelope especial escrito bem 

claramente a palavra dízimo. As ofertas são a sua forma especial de agradecer as 

bênçãos que ELE te concede. DEUS te dá liberdade para você definir o quanto quer 

dar ou o percentual que você quiser dar. Particularmente utilizo o método do 

percentual para ofertar, pois dessa forma minha oferta não fica defasada nunca. 

 Quando você honra ao seu DEUS com o sua fidelidade e sua gratidão o que 

DEUS faz por você? Veja a continuação do verso 10: “E se encherão fartamente os 

seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares”. Conseguiu entender a 

linguagem bíblica? Traduzindo para hoje e para o ambiente de cidade grande seria: 

EU O SENHOR vou ser pródigo e abundante para com todos os que forem fieis a 

mim. 

 Outros provérbios que merecem ser sublinhados: “Porque o SENHOR 

repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem”. Provérbios 3:12. 

Veja que inspirador: “Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua 

mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: Vai e volta amanhã, então te 

darei, se o tens agora contigo”. Provérbios 3:27 e 28. Você irá aprender muito com 

o fantástico livro de Provérbios. Agradeça a DEUS por sua Palavra. 
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Vinte e Seis de Outubro 

Conselhos de Pai 

 Ouvi filhos a instrução do pai e estai atentos para 

conhecerdes o entendimento. Provérbios 4:11 

 Como já disse em meditações anteriores, DEUS quando quis te presentear, 

ELE te deu um pai e uma mãe. Você pode até raciocinar assim: Mas que presente 

simples é este, pois todos têm um pai e uma mãe. Não há nada de tão especial nesse 

presente. A grande verdade é que todos os seres humanos têm realmente um pai e 

uma mãe biológicos sim, mas um pai e uma mãe no verdadeiro contexto de uma 

paternidade e maternidade responsável são poucos os que tem esse privilégio. Sabe 

aquele pai e aquela mãe que se preocupa com você, que te orienta, te alimenta, te 

ouve, que briga e discute contigo para o teu próprio bem, que impõe limites, regras 

e horários e apesar de tudo serão seus pais e mães para sempre? Esses são raros e 

estão em extinção. Se você tem um exemplar dessa raça na sua casa, trate de 

conservar, pois está cada vez mais difícil nascerem bons pais nesta terra de pecado. 

 Somente para você relembrar: a fundação Adolescer contabiliza há mais de 

vinte anos as adolescentes entre 12 e 16 anos que engravidam no Brasil e o número 

é assustador: algo em torno de 1.000.000 (um milhão) de meninas gerarão seu 

primeiro filho antes de completar 16 anos e aproximadamente 300.000 dessas 

crianças serão cruelmente assassinadas em clinicas de aborto e nunca chegarão a 

nascer de verdade. Os setecentos mil brasileiros que irão nascer por conta dessa 

gravidez precoce, nunca saberão quem é o seu pai, pois ele nunca irá aparecer para 

assumir a paternidade aos 16 ou 17 anos.  

 Estes pequenos brasileirinhos nunca saberão como é poder contar com a 

figura de um homem de verdade dentro de sua casa. Um homem que trabalha, 

estuda, se profissionaliza a cada dia, é responsável, chega cedo ao trabalho, soa a 

camisa e no final do mês deixa todo o seu salário em casa para manter sua esposa 

e seus filhos. Estes brasileirinhos nunca receberão um abraço apertado no dia das 

crianças, na formatura do ensino fundamental, médio e muito menos na faculdade. 

Se forem meninas que não conheceram seu pai, elas entrarão numa igreja 

acompanhada por tios, tias ou primos quem sabe, mas o seu pai não estará ali, pois 

ele fugiu e essa é a sua tradição: fugir da responsabilidade. 

 Muito provavelmente essas crianças nunca conhecerão o seu DEUS através 

do exemplo do sacerdote do lar que elas nunca tiveram. Você consegue ver agora a 

diferença entre um pai de verdade como o seu e o infeliz que apenas engravidou 

uma adolescente e sumiu? Não está bem claro para você a diferença entre esses 

dois tipos de pais? Creio que você já tem identidade. Te convido a buscar a sua e 

achar o nome de seu pai lá e se ele ainda estiver em casa na qualidade de pai, 

sacerdote, marido, provedor, se ele faz parte de seu dia a dia, se ele te dá um beijo 

antes de trabalhar, se ele trabalha para te dar o melhor, se ele ainda amar sua mãe 

acima de qualquer mulher então você é um adolescente muito privilegiado, pois 

você tem uma grande bênção de DEUS. 
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Vinte e Sete de Outubro 

O Pecado do Adultério 

 Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te 

aproximes da porta da tua casa. Provérbios 5:8 

 Buscar os verdadeiros conselhos na Palavra de DEUS é uma escolha que 

todo adolescentes deve fazer diariamente. Quando você se coloca nas mãos de 

DEUS diariamente, quando você o reconhece como seu Salvador e SENHOR, 

quando você começa o seu dia clamando por sabedoria para ser um vencedor 

por um dia, DEUS te alimenta com os preciosos conselhos de sua Palavra e você 

sairá de casa para vencer as batalhas e provas que certamente virão. 

 O capítulo cinco de provérbios vai te trazer conselhos e alerta para você 

entender e evitar um dos pecados que DEUS o considera tão pernicioso para os 

seus filhos que ELE teve o cuidado de escrevê-lo na Sua santa lei. O SENHOR 

sabia que os seus filhos precisariam amar e ser amados para serem felizes. No 

plano original de DEUS, ELE em sua sabedoria criou um homem e mulher e 

esse é o conceito divino de família. Apesar de um bando de pecadores discordar 

de DEUS e acharem que o relacionamento entre duplas também forma uma 

família, esse não é e nunca será o plano de DEUS.  

 Quando DEUS criou a família, ELE colocou no coração de seus filhos o 

desejo de ter alguém do sexo oposto ao seu para satisfazer o desejo também 

plantado por DEUS de amar e ser amado. É na adolescência de nossa vida que 

despertarmos para estes dois presentes de DEUS: o amor e o sexo. Que 

adolescente já não olhou para a garota mais linda do colégio e não se imaginou 

em tê-la como namorada? Que menina adolescente não se encantou com o 

garoto moreno, sarado e de olhos verdes e quase ficou sem respirar quando ele 

passou perto dela?  

 Você irá crescer, namorar, noivar e casar e esse é o projeto de DEUS para 

sua vida amorosa e sexual. Se você seguir os passos corretos previstos na 

Palavra de DEUS para sua felicidade, sua vida sexual irá começar no dia de sua 

noite de núpcias, ou seja, na noite de seu casamento. Antes disso este pecado 

tem um nome e se chama fornicação, que é a prática sexual entre solteiros. 

Quando o casal entra numa igreja, pede a bênção do SENHOR e começa sua 

atividade sexual após a bênção pastoral, eles estão testemunhando para o 

mundo de que DEUS aprovou as suas corretas atitudes. 

 Uma das grandes verdades da vida é que casar é para todos, mas 

permanecer casado é para vencedores. Permanecer casado com a mesma esposa 

(o) ao longo de muitos anos, cuidar dele ou dela com carinho, com amor, com 

prioridade, com determinação, com entusiasmo e com perseverança, realmente 

é para heróis. O adultério é o maior responsável pelo fracasso do casamento. 

Que o SENHOR te oriente no sentido de encontrar um lindo amor para sua vida. 
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Vinte e Oito de Outubro 

Fiador e Formiga 

 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus 

caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6 

 Antes do sábio Salomão falar de formiga, ele falou em fiador. Mas quem 

é esse tal de fiador? O que ele faz? Por que ele faz o que ele faz? Onde mora esse 

tal de fiador e por que eu em plena adolescência preciso saber a respeito desse 

cidadão? 

 O fiador é uma pessoa que assume um compromisso de pagar uma dívida 

se o outro não pagar. Ele assume o compromisso de pagar uma dívida que ele 

não fez. Vamos ao exemplo clássico de fiador e dessa forma você vai conhecer 

como funciona o mundo real. Um dia você resolverá se casar e quando isso 

acontecer, você terá quatro caminhos a seguir. O primeiro caminho é ir morar 

com o seu cônjuge numa casa própria e já quitada. O segundo caminho é morar 

numa casa própria, mas ainda não totalmente paga, ou seja, ela está sendo 

financiada por um banco ou um credor. O terceiro caminho é quando o casal 

resolve morar com os pais até juntarem o dinheiro para comprarem a casa 

própria e o quarto caminho te leva a pagar um aluguel para você morar num 

lugar que não é seu.  

 Se você optar por alugar uma casa, o legítimo proprietário da mesma vai 

te pedir uma garantia, ou seja, uma fiança de alguém que tenha um imóvel para 

caso seja necessário, seja vendido para pagar a dívida que você fez e não pagou. 

Essa garantia pode ser dada por uma empresa e você terá que pagar para ela 

antes de você alugar ou você irá buscar esse fiador, ou seja esse proprietário 

entre seus parentes e amigos.  

 Se você encontrar essa espécie em extinção chamado fiador, tudo irá 

muito bem até o dia em que você por qualquer motivo não pagar uma 

mensalidade do aluguel. Quando isso acontecer, quem terá que pagar a conta é 

ele e aquele seu amigo do passado ou parente próximo vai virar inimigo 

declarado e a desavença e a discórdia farão parte do relacionamento diário de 

vocês. Agora você adolescente de DEUS consegue entender por que Salomão te 

adverte a NUNCA aceitar ser fiador de ninguém? É porque ele sabe que na vida 

real esse procedimento só irá gerar mal-estar, discórdia e inimizades. Você irá 

odiar a ideia de utilizar a sua reserva financeira para pagar uma conta que você 

não fez e muito provavelmente você nunca receberá de seu amigo, pois a 

amizade irá acabar e ele irá fugir de você. 

 Salomão usa um verso famoso para te alertar contra um câncer que ataca 

milhões de adolescentes em todo o mundo chamado de preguiça e ele te convida 

a olhar um pequeno inseto que te ensinará a expulsar a preguiça de sua vida. 

O adolescente indolente ou preguiçoso será um eterno perdedor no jogo da vida. 

Se a preguiça fizer parte de seu caráter passou da hora de aprender com a 

formiga como viver de forme plena e abundante. Tenha um dia feliz com DEUS. 
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Descreva aqui o seu 

caminhar com Deus 
 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
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____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Quarta Semana 

Robinson H. Amorim 
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Vinte e Nove de Outubro 

Relações Perigosas 

 Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento ás palavras 

da minha boca. Provérbios 7:24 

 Quando a maravilhosa Palavra de DEUS nos traz conselhos, dicas, regras 

e regulamentos de forma repetida é para que prestemos realmente muita 

atenção ao que ela tem a nos ensinar. DEUS não iria inspirar seus escritores 

bíblicos a escrever duas vezes os mesmos conselhos de graça, se ELE não tivesse 

real interesse em que você adolescente aprendesse sobre esse assunto. 

 Talvez nossa meditação de hoje atinja em cheio os meninos adolescentes, 

mas é bom que as meninas leiam com carinho o que irá ser escrito. No capítulo 

sete de provérbios, o rei Salomão conta a história ou parábola de um encontro 

de um rapaz e uma mulher casada que saiu de casa para ter relações sexuais 

com alguém da rua, pois o seu marido tinha viajado e como ele iria demorar 

para voltar, ela resolveu que iria trair o seu marido e desta forma satisfazer suas 

necessidades sexuais. 

 A Palavra de DEUS nos conta como foi o momento desse encontro e 

compara o jovem que se deixou seduzir pelas palavras da mulher casada como 

um boi indo para o matadouro. Veja Provérbios 7:21 à 23: “Seduziu-o com as 

suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios o arrastou. E ele num 

instante a segue, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que corre 

para a rede, até que a flecha que lhe atravessa o coração, como a ave que se 

apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida”.  

 Muitas palavras lisonjeiras, muitos elogios desnecessários, muitas 

conversas com mulheres casadas já levaram muitos adolescentes para as 

primeiras relações sexuais com mulheres erradas. Muitos pastores e muitos 

líderes de igreja caíram no pecado do adultério e também tiveram relações 

sexuais com mulheres pois eles cometeram a infantilidade de ir ministrar 

estudos bíblicos sem a presença de sua esposa para acompanhar. Quais os três 

resultados imediatos dessas atitudes erradas com mulheres erradas? Adultério, 

perda da credencial de pastor, ou seja, desemprego e muito provavelmente sua 

vida familiar também se desintegrará pois muito sua linda esposa talvez não 

tolerará o adultério de seu marido pastor. Em resumo é muita desgraça que virá 

acompanhada do pecado do adultério.  

 No caso do adultério de pastores, veremos duas famílias destroçadas por 

conta de conversas lisonjeiras de mulheres casadas e adúlteras e de líderes 

religiosos pisando em lugares sozinhos quando na verdade deveriam estar bem 

acompanhados de suas esposas.  

 Para que os meninos de DEUS nunca mais se esquecerem do que 

aprenderam hoje, lembro-me de um ditado popular: Beijo de mulher casada tem 

gosto de chumbo. Fujam de relacionamentos com mulheres adúlteras. 
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Trinta de Outubro 

Escolhendo Falar a Verdade 

 Porque melhor é a sabedoria do que joias e de tudo o que 

se deseja nada se pode comparar com ela. Provérbios 8:11 

 O livro de Provérbios foi escrito para pessoas que realmente reconhecem 

que precisam de muita sabedoria para toda a jornada de sua vida. Se você 

adolescente que hoje está entre os 13 e 21 anos está tendo essa oportunidade 

de ler meditar sobre o livro de Provérbios, então sua vida tem tudo para ser 

melhor e mais abençoada do que a de outros adolescentes que sequer sabem 

que a Palavra de DEUS existe.  

 Algumas verdades escritas em Provérbios 8 se forem aceitas e cumpridas 

em sua adolescência irão abalar para melhor sua vida hoje e no futuro. Vejam 

os conselhos que aprenderemos neste capitulo 8 começando no verso 7: Porque 

a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. 

São justas todas as palavras da minha boca e não há nelas nenhuma coisa torta 

nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justa para os que amam 

o conhecimento. 

 Você conseguiu ver o poder desta sua escolha? Num mundo onde impera 

a mentira, onde advogados mentem em juízo para defender seus clientes que 

verdadeiramente cometeram crimes hediondos, depois de jurarem que estão 

dizendo a verdade, depois de colocarem suas mãos em cima da Bíblia, eles 

mentem e isso é bem claro nos filmes que todos estamos cansados de ver. 

Senadores e deputados federais mentem sobre contas no exterior, sobre leis 

injustas, sobre sua vida pessoal, sobre as ordens que recebem do partido e isso 

é apenas o começo. Filhos mentem dizendo que não colaram na prova de 

matemática, mas não conseguem explicar como tiraram quatro notas dez nas 

últimas provas. Tem homens que tiveram várias relações sexuais com a sua 

única namorada e quando ela engravida, ele mente dizendo que o filho não seu. 

 O pai da mentira, ou seja, quem originou a mentira em nosso mundo é 

Satanás e quando você mente, você apenas colabora para que o império de 

Satanás cresça neste mundo. É muito importante para a formação de seu 

caráter na adolescência que você siga conselho de Salomão e seja um 

adolescente que fale a verdade, custe o que custar. Quando você mente uma 

vez, esse hábito vira um vício e você ficará viciando em mentir e para se libertar 

ficará muito difícil. 

 Você precisa entender que um dos pilares básicos de um bom 

relacionamento com os seus pais, sua família, seus amigos e seu DEUS é a 

verdade. Quando você mente, seus pais podem até continuar te amando, mas 

eles nunca mais confiarão em você. Quem mente uma vez, mente duas e acaba 

sendo um caminho sem volta. Quer manter um excelente relacionamento com 

DEUS, seus pais, sua família e seu namorado (a)? Fale a verdade. Siga os 

conselhos do sábio Salomão e surpreenda o mundo dos mentirosos. 
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Trinta e Um de Outubro 

O Caminho do Entendimento 

 Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do 

entendimento. Provérbios 9:6 

 O sábio rei Salomão continua sua grande missão de te ensinar a viver. O 

SENHOR foi muito pródigo com Salomão, pois ele escreveu nada mais, nada 

menos do que trinta e um capítulos e em cada capítulo em média com vinte e 

cinco provérbios diferente ou alguns parecidos, o que nos leva a 

aproximadamente setecentos e cinquenta conselhos para você ir lendo, 

aprendendo e colocando em prática no seu dia a dia. Este é o caminho do 

entendimento e caberá a você a decisão de andar por ele ou não. DEUS inspirou 

Salomão e a Palavra de DEUS te apresenta novas oportunidades a cada dia. 

Escolher viver o que a Palavra de DEUS te ensina é uma decisão totalmente sua. 

 Aprendemos com nosso líder JESUS que existem dois caminhos: um 

caminho largo e um caminho estreito. Todos nós sabemos muito bem que o 

caminho largo é mais fácil de andar e para nossa natureza meramente carnal, 

natural e não convertida ao SENHOR JESUS, será mais prazeroso caminhar por 

lá, porém as consequências não são nada boas. No caminho largo, todas as 

coisas e todos os prazeres carnais são possíveis. Neste caminho os adolescentes 

não encontrarão ninguém lhes dizendo que não podem fazer isso ou não podem 

fazer aquilo, pois lá é onde todas as coisas podem. Neste mundo do caminho 

largo não existe a palavra proibido e a grande maioria dos adolescentes de nosso 

planeta estão transitando por lá. 

 No caminho largo, meninos e meninas adolescentes, sem a menor 

capacidade de decidir entre o que é certo e o que é errado, vão fazendo suas 

piores escolhas. No caminho largo existe o prazer do sexo antes do casamento, 

mas junto vem o risco de uma gravidez indesejada. No caminho largo 

adolescentes experimentarão o status de fumar seu primeiro cigarro aos doze 

anos, para logo aos treze tragar seu primeiro cigarro de maconha e passar a ser 

frequentador assíduo das cracolandias aos quatorze e se enterrado como 

indigente em qualquer terreno baldio de sua cidade aos quinze, porque ninguém 

irá se importar com um adolescente drogado e sem futuro a não ser que o 

Espirito Santo de DEUS mova alguém para o tirar dessa situação deprimente. 

 Mas JESUS também nos falou sobre o caminho do entendimento, ou seja, 

o caminho estreito e para aprender a amar e curtir as delícias desse caminho, 

você precisará entregar sua vida ao SENHOR JESUS, permitindo dessa forma 

que ELE seja seu SENHOR e seu SALVADOR. Quando JESUS CRISTO faz parte 

de sua vida, ELE te transforma e te capacita para andar com alegria e prazer 

pelo caminho do equilíbrio, do entendimento, do amor a DEUS e ao próximo, do 

amor aos pais, amigos e irmãos. Sua nova natureza transformada pelo sangue 

do JESUS irá te permitir trilhar o caminho estreito e você ainda será feliz por 

ter feito nesse caminho sua melhor caminhada nesta terra. 
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