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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 

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


ROBINSON HUGUENIN AMORIM 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares incríveis 

Conheça a 

cidade histórica 

de Jerusalém 

 

Clique na Bíblia 

ao lado  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

O Melhor lugar do Mundo 
Novo Tom 

  
Jerusalém – A cidade Histórica 

Jerusalém (em hebraico: ירושלים, Yerushaláyim; em 
árabe: قدس  ,(al-Quds; em grego: Ιεροσόλυμα, Ierossólyma ,ال
localizada em um planalto nas montanhas da Judeia entre o 
Mediterrâneo e o mar Morto, é uma das cidades mais antigas 
do mundo. É considerada sagrada pelas três principais 
religiões abraâmicas — judaísmo, cristianismo e 
islamismo.Belém é, para a maior parte dos cristãos, o local 
onde nasceu Jesus de Nazaré. A cidade é habitada por uma 
das mais antigas comunidades cristãs do mundo, embora seu 
tamanho tenha se reduzido nos últimos anos, devido à 
emigração. 

Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída 
pelo menos duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e 
capturada e recapturada outras 44 vezes. A parte mais 
antiga da cidade foi estabelecida no IV milénio a.C.. Em 1538, 
muralhas foram construídas em torno da cidade sob o regime 
de Solimão, o Magnífico. Atualmente aqueles muros definem 
a Cidade Antiga, que é dividida em quatro bairros — 
armênio, cristão, judeu e muçulmano — desde o início do 
século XIX. A Cidade Antiga se tornou um Patrimônio da 
Humanidade em 1981, está na lista de patrimônios em perigo. 
A Jerusalém moderna cresceu para muito além dos limites da 
Cidade Antiga. 

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=GsJR4rRldgo
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/EwzJr9q1cb32
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/sl/122
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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 

Setembro de 2016 

Jerusalém 

 Tanto os que iam adiante dele como os vinham depois clamavam: 

Hosana! Bendito o que vem em nome do SENHOR! Hosana nas alturas. 

Mateus 21:9 

 Se existiu uma cidade que realmente presenciou mais do que qualquer outra a figura do Salvador do universo foi 

Jerusalém. Como principal cidade de Israel, como centro do poder político e religioso da nação judaica, nenhuma outra 

cidade pode ver, presenciar e sentir de forma tão poderosa a atuação de JESUS em seu território. 

 Por ser a sede espiritual do povo de DEUS no passado, DEUS PAI enviou DEUS FILHO para Jerusalém por 

diversas vezes e muito do que aconteceu no ministério de JESUS, aconteceu em Jerusalém. Esta cidade com certeza foi o 

lugar onde os homens mais puderam contemplar a divindade revestida de humanidade. 

 Quem hoje é um adolescente cristão e aprendeu as lindas histórias bíblicas com seus pais, vai lembrar que muitas 

delas aconteceram em Jerusalém, muito embora seus pais nunca tivessem dito para vocês que elas aconteceram por lá. Com 

certeza você lembra do dia em que JESUS pediu aos seus discípulos para irem até uma aldeia e pegarem um jumentinho. 

Era nesse jumentinho, animal simples e esquecido que o rei do universo, o seu e meu líder JESUS CRISTO entraria mais 

uma vez na cidade de Jerusalém. Os judeus que sonhavam com JESUS como seu futuro rei, lançavam suas próprias roupas 

e folhas de árvores ao longo do caminho. Veja o texto completo: “Tanto os que iam adiante dele como os vinham depois 

clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do SENHOR. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! 

Hosana nas maiores alturas”. Mateus 21:9 

 

 Foi em Jerusalém que JESUS entrou no templo, expulsou os cambistas, derrubou as cadeiras e as mesas dos que 

vendiam pombas para o sacrifício diário pelos pecados. Lá JESUS pregou diversas vezes e na maioria das vezes ELE sempre 

silenciava os sacerdotes judaicos usando a Palavra de DEUS. Muitas parábolas, muitos sermões, muitas mensagens diretas, 

a famosa profecia dos finais dos tempos em Mateus 24 onde JESUS predisse os sinais dos fins dos tempos e muito mais 

aconteceu quando JESUS estava em Jerusalém. 

 

 Em Jerusalém, Judas traiu JESUS, Pedro negou seu Mestre, Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote, JESUS foi 

julgado, condenado e preso numa cruz para sofrer a pior morte que um homem justo poderia sofrer. 

 

 Nenhuma cidade e nenhum outro povo neste nosso planeta foi tão abençoado pela presença de JESUS nesta terra 

como Jerusalém e o povo de Israel. O triste dessa história toda é que os judeus estavam perto do Salvador e mesmo assim 

perderam a salvação. Quantos milhões de adolescentes também vivem perto de JESUS, perto dos amigos de JESUS e 

mesmo assim ainda não tomaram a decisão de entregar sua vida a ELE. JESUS espera pacientemente que você adolescente 

que ainda não entregou sua vida a ELE, que o faça antes que os acontecimentos finais da história deste mundo cheguem de 

forma tão rápida que sua oportunidade terá passado e você perdido a grande chance de sua vida. Não postergue mais a sua 

decisão. Escolha JESUS hoje como o seu Salvador e SENHOR.  

  

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Setembro 

Firma os Meus Passos 

 Firma os meus passos na tua Palavra e não me domine 

iniquidade alguma. Salmo 119:133 

 Segundo os psicólogos, mestre e doutores em adolescência, esse período incrível da vida 

das pessoas começa aos 13 anos e encerra-se pela nova contagem aos 21 anos de idade. Nessa fase 

da vida você não anda mais na barra da saia dos seus pais, não depende deles para ir e voltar da 

escola, do cursinho ou mesmo do trabalho, sua alimentação, dependendo do que eles te ensinaram 

a respeito da arte culinária, você também pode se virar sozinho. Você consegue ir sozinho a igreja, 

aos acampamentos, ao shopping, ao seu curso de inglês, natação e academia. Sua vida começa a 

sentir o gostinho futuro da independência. Mas espere um pouco, porque curtir a casa dos pais e 

poder contar com o apoio integral deles é simplesmente maravilhoso. Muitos adolescentes irão 

passar maus bocados na vida, simplesmente porque não tiveram pais para apoiá-los. Se você tem 

os seus não os abandone de jeito nenhum, pois a parceria pais e filhos é fantástica. 

 Entre os treze e os vinte e anos, você terá grandes desafios pela frente. Nesse período de 

tempo, você terminará o ensino fundamental, o médio, vai tentar colocar seu pé na faculdade aos 

dezessete e irá se formar aos vinte e um. Se você for homem e estiver na faculdade, você pode 

pedir isenção do serviço militar e muito provavelmente você irá conseguir. Isso sem falar em curso 

de inglês, francês e aulas de natação. 

 Se você pensar que junto com a faculdade, você pode incorporar estágio e quem sabe um 

trabalho, sua bagagem de experiência de vida aos vinte e um anos já será algo bem interessante. 

Muitos adolescentes que tiveram o privilégio de ter pais de visão e junto com isso um bom bolso 

para investimento, investiram em cursos de inglês em seus filhos aos onze anos e quando eles 

fizeram dezesseis, ou seja, antes de entrarem na faculdade, eles já escreviam, falavam e se 

expressaram em outra língua. 

 Os adolescentes de DEUS que andam nos caminhos do SENHOR ainda participarão de 

acampamentos, excursões, congresso, caminhadas, carreatas, passeatas, campanhas de doação de 

sangue, cantarão em corais, tocarão em bandas, missões evangelísticas, venderão livros para pagar 

o internato, arrecadarão alimentos, ajudarão os pobres, pregarão e irão procurar amar a DEUS e 

ao seu próximo durante seus anos de adolescência. 

 Quantas atividades, quantos desafios, quantas realizações, quantas vitórias conquistadas e 

tudo isso antes de completar os sonhados vinte e um anos de idade. Para se tornar um vitorioso na 

adolescência, na juventude e ao longo de toda a sua vida, você precisa seguir o conselho que o 

salmista te ensinou hoje: Firma os teus passos na tua Palavra e não me domine iniquidade nenhuma. 

Faça da Palavra de DEUS a sua companheira diária nesta jornada que te levará a eternidade com 

JESUS na Nova Jerusalém. Quanto mais perto da Palavra de DEUS, mais perto do DEUS da 

Palavra. Feliz dia para você. 
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Dois de Setembro 

Momentos de Tribulação 

 Sobre mim vieram tribulação e angustia, todavia, os teus 

mandamentos são o meu prazer. Salmo 119:143 

 Estão faltando poucos versos para concluirmos juntos, o que para muitos adolescentes de 

DEUS seria impossível: ler todo os cento e setenta e seis versos do maior capítulo da Bíblia. 

 Uma grande verdade que todos os adolescentes cristãos precisam saber é que a jornada 

cristã não é um mar de rosas. Quando nosso líder JESUS esteve entre os pecadores, ELE nos 

deixou bem claro que existem dois caminhos: um é bem fácil de seguir e outro bem difícil. O 

caminho largo tem baladas, festas, boate, shows, bebidas alcóolicas, sexo antes do casamento, 

músicas da serpente e junto neste pacote tem o príncipe das trevas e sua imensa legião de anjos 

maus para impedir que você saia desse caminho de facilidades. 

 Por outro lado, existe o caminho estreito, porém prazeroso da vida cristã. Esse é o caminho 

que te levará a igreja, aos acampamentos, aos passeios, as missões evangelísticas, as campanhas 

humanitárias de apoio ao pobre, visitas a asilos, orfanatos, congressos, vigílias, festivais de louvor e 

tudo o que mais existe de bom e saudável nos maravilhosos igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. 

Os adolescentes que não são cristãos, vão te achar no mínimo um alienígena, um cidadão 

extraterrestre por gostar de coisas que quase ninguém gosta. Muitos adolescentes vão te chamar de 

homossexual quando você se posicionar a respeito de se manter virgem e puro até o dia de seu 

casamento.  

 Seus desejos de se manter nos caminhos do SENHOR irão com certeza te afastar da roda 

dos populares na escola, no cursinho e no trabalho e isso faz parte das dificuldades que enfrentam 

todos os que escolhem o caminho estreito. Talvez seu destino nestes ambientes seja a solidão ao 

longo da sua vida, mas sua alegria é sempre renovada quando você vê sua tribo adolescente 

chegando à igreja e te abraçando. Quando você olha para eles e vê que eles são tão iguais a você, 

você até esquece da solidão. 

 Queria te dizer que andar fielmente nos caminhos do SENHOR não vai te livrar de contrair 

uma doença, perder um ente querido, bater seu futuro carro ou mesmo levar uma bala perdida. 

Essa tal de bala perdida já matou com certeza vários servos de DEUS ao longo da estrada da vida. 

Na terrível Roma antiga, a bala perdida se chamava leão e eles devoravam os cristãos para a alegria 

do imperador Nero e de seus generais. Muitos membros da igreja dominante da época também 

amavam ver os genuínos cristãos morrerem, mas para azar deles, o seu sangue funcionava como 

semente e mais cristãos continuavam seguindo o SENHOR JESUS a despeito de leões e fogueiras. 

 As tribulações virão, mas a companhia do seu anjo nunca te abandona, a convivência diária 

do ESPÍRITO SANTO DE DEUS, o abraço do PAI e a salvação plena que existe no sangue de 

JESUS sempre farão parte da sua vida. Louvado seja o SENHOR. 
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Três de Setembro 

Formando Hábitos 

 Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua Palavra 

espero confiante. Salmo 119:147. 

 Além do mundo novo que os adolescentes têm acesso quando a adolescência começa a 

fazer parte de sua vida, é nesta fase que você terá as melhores oportunidades de formar bons hábitos 

ou você também pode escolher os péssimos hábitos e colher uma vida trágica pela frente. Na 

adolescência você tem algo que falta no mundo adulto que é o tempo e com ele a seu favor, você 

pode escolher formar bons hábitos ou não. 

 Um hábito é algo que você faz com tanta constância que passa a ser algo tão natural que 

quando você deixa de fazer, sente falta muito rapidamente. Um hábito começa a ser formado 

dependendo plenamente de sua vontade e quando você vê, ele já faz parte de sua vida. Vejamos 

um exemplo bem simples de um mega hábito saudável e que vai te fazer bem pelo resto de sua 

vida: beber água. Formei esse hábito há muitos anos na minha vida e começo sempre o meu dia 

tomando um copo de água religiosamente, antes das seis horas da manhã. Ao longo do dia tomo 

com certeza no mínimo mais sete copos e desta forma mantenho minhas células com muita água 

para fazerem bem feito o seu trabalho. 

 Existem muitos outros hábitos que tenho e que certeza vieram com o convívio com minha 

namorada, esposa e mãe de duas lindas meninas. Ela sempre faz uma salada para acompanhar 

nossos almoços e se porventura ela esquecer por qualquer motivo, nós três perguntamos para ela 

sobre o motivo dela não ter feito. Já incorporou ao nosso hábito, comer salada antes da refeição 

principal. Consegue visualizar, alface, pepino, tomate, azeitona, azeite e sal? É exatamente esse 

prato que faz parte do meu cardápio há muitos anos antes de degustar o prato quente. 

 Há outros hábitos fantásticos que você deve incorporar à sua vida ainda na adolescência e 

você vai leva-los para o resto de sua vida. Vejamos alguns: Habitue-se a ler a sua Bíblia em papel e 

deixar o celular fora desse contexto de adoração, comece a beber água já e mantenha-se 

disciplinado a no mínimo oito copos por dia, faça pelo menos uma atividade física diariamente, 

não empurre as tarefas escolares para o dia seguinte, ajude seus pais e irmãos em todas as tarefas 

de casa e defina o tempo que você ficará na internet, para não ficar escravo da tecnologia e viver 

como um alienado. 

 Nosso verso de hoje fala do hábito saudável do salmista de procurar o SENHOR durante 

a madrugada. Ele fala que clama ao SENHOR e na Sua Palavra ele espera confiante. Oração, 

louvor e Bíblia faziam parte da vida devocional do salmista. No verso 148 lemos o outro hábito 

dele: “Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras”. Estar 

na companhia do SENHOR pela manhã, acompanhado de louvor, Bíblia e oração e no final do 

dia é um bom hábito para sua vida. Querer estas bênçãos, só dependerá de você. A vida cristã 

saudável se faz com hábitos saudáveis. A melhor parte é que a escolha é sua e os frutos também. 

Está na sua mão o presente da liberdade que DEUS deu a todos os filhos. Faça bom uso desse 

presente do SENHOR. 
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Quatro de Setembro 

O DEUS que te escuta 

 Ouve SENHOR a minha voz, segundo a tua bondade. 

Vivifica-me segundo os teus juízos. Salmos 119:149 

 Quando chegamos os áureos anos da adolescência encaramos um mundo novo 

pela frente. Começar a fazer as coisas por si mesmo lhe dá um gostinho de independência. 

Poder escolher que roupa usar, que igreja frequentar, que cursinho fazer, que faculdade 

escolher, que trabalho irá encarar, que amigos escolher são apenas algumas das 

oportunidades e privilégios que chegarão a todos os adolescentes. 

 A sua geração de adolescente já nasce antenada no mundo digital e esse mundo 

digital te aproxima cada vez mais de um celular, de um notebook e de uma filmadora. Com 

tanta coisa nova surgindo no mundo da tecnologia diariamente, que adolescentes 

desequilibrados se isolam neste mundinho virtual e cada vez mais se manterão fechados 

para as necessidades de seu próximo e causam problemas para sua própria família também. 

 Nestes tempos modernos quanto mais tecnologia, menos tempo você investirá no 

seu relacionamento com DEUS e com o seu próximo. Muitos adolescentes, porém, tem 

uma necessidade incrível de falar, mas nem sempre alguém estará disposto a lhes ouvir. 

Devido a correria em que vivemos, dez das vinte e quatro horas do dia os adultos separam 

para trabalhar, se deslocar e almoçar. Numa família tradicional, enquanto seus pais 

trabalham você estuda e quando todos estão juntos à noite, têm tantas atividades a serem 

cumpridas, tantos acessos as redes sociais, jantar e almoços a serem feitos que a palavra 

diálogo não existe mais no vocabulário da grande maioria. Para piorar esta situação já 

caótica, os momentos do jantar, que deveriam ser utilizados para a família conversar, mais 

uma vez a tecnologia continua atrapalhando, pois está cada vez mais comum se verem os 

celulares sendo utilizados enquanto os membros da família tentam comer. 

 De um dia de vinte e quatro horas, tirando as dez de trabalho, almoço e 

deslocamento, excluindo as oito horas de sono que na prática acabam virando sete ou seis, 

sobram apenas seis horas para se fazer todo o resto e por ser muita coisa, os adolescentes 

e suas famílias quase não se falam e quando se falam quase ninguém quer ouvir mais 

ninguém.  

 Você adolescente, precisa se acostumar com a ideia de falar com DEUS. Neste 

momento único e solene, o ideal é você se ajoelhar e se sua agenda permitir o ideal é nos 

primeiros momentos da manhã. Neste momento especial abra seu coração ao SENHOR 

como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Aproveite para orar por seus 

pais, irmãos, amigos, professores e líderes espirituais. Depois de pedir e também agradecer, 

você se levantará com a certeza inabalável de que o SENHOR ouve cada clamor, cada 

pedido e cada desejo de seu coração. Se seus pais, amigos e irmãos não tem mais tempo 

para te ouvir, lembre-se que o seu DEUS é dono do tempo e ELE sempre tem todo o 

tempo do mundo para ouvir os seus filhos. Seu DEUS sempre vai ouvir a sua oração. 
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Cinco de Setembro 

Sete Momentos de Louvor 

 Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 

Salmos 119:164. 

 Louvar ao Senhor é um dos privilégios que ELE concede a cada um de seus filhos 

adolescentes, porém nem todos irão receber o dom de cantar num dueto, num trio, num quarteto 

ou mesmo seguir uma carreira solo. Entrar num grande coral, saber muito bem a sua voz, conseguir 

ler as partituras de forma correta, talvez também não seja a sua realidade. Mas quando os 

adoradores de DEUS se juntam em suas igrejas, quando os ministros de louvor anunciam os hinos 

que irão ser entoados, todos são abençoados quando louvam e exaltam o nome do SENHOR da 

melhor forma possível. 

 Podermos louvar a DEUS de diversas formas e em diferentes lugares. Naqueles momentos 

de sua devoção pessoal, no início da manhã para mim, este é sem sombra de dúvida meu melhor 

momento. Para não esquecer os lindos hinos do hinário adventista do sétimo dia, tenho por hábito 

cantar uma ou duas músicas. Todas as maravilhosas músicas que são entoadas na casa de DEUS 

também são repetidas em meus momentos de adoração e dessa forma consigo manter um vínculo 

com a música e a adoração ao meu DEUS. Realmente depois que inclui o louvor nos momentos 

de adoração sinto realmente um prazer indescritível de poder louvar ao único e todo poderoso 

DEUS da minha vida. 

 Adolescentes podem louvar enquanto se deslocam para seus colégios, escolas, estágios, 

trabalho e faculdades. Em pleno ônibus, você pode erguer bem baixinho sua voz ou mesmo só 

lembrar dela em pensamento e desta forma louvar ao seu DEUS. Adolescentes e louvor são uma 

combinação perfeita. Muitas igrejas conseguem investir em escolas de músicas para seus 

adolescentes e não são poucos os adolescentes que circulam por lá, louvando em grupos, em corais 

e tocando em bandas. Viajo mês a mês por este imenso Brasil e sempre que vou aos congressos de 

adolescentes, vibro ao ver que quem dirige o louvor nestes eventos são adolescentes com idade 

entre treze e dezessete anos, que talvez nunca tenha essa oportunidade em suas igrejas locais.  Por 

outro lado, devido a carência de adultos que queiram se envolver na obra do SENHOR, não são 

poucos os adolescentes que já fazem parte do ministério do louvor de suas igrejas e quando chega 

a oportunidade de mostrar para outros adolescentes o que eles já fazem em suas igrejas é realmente 

prazeroso para eles. 

 Confesso que quando li o verso de hoje fiquei com vergonha de saber que o salmista 

louvava o SENHOR sete vezes no dia. Na maioria das vezes O louvo nos momentos de devoção 

pessoal e algumas vezes quando volto a pé de meu trabalho. Com o salmista aprendi hoje que posso 

e devo me esforçar para louvar mais e engrandecer mais o nome do SENHOR.  

 Talvez eu precise aprender a falar menos, escrever menos e louvar mais. Engrandecer mais 

o DEUS de minha vida é algo que preciso incorporar diariamente aos meus hábitos de vida. Que 

o louvor ao nosso DEUS seja mais intenso na sua e na minha vida. Tenha um dia fantástico com 

mais louvor e mais adoração ao nosso DEUS. 
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Seis de Setembro 

A PAZ E A LEI 

 Grande paz tem os que amam a sua Lei, para eles não há 

tropeço. Salmos 119:165 

 Um dos sinais de que JESUS está às portas para cumprir o que ELE nos prometeu 

e vir nos buscar são as guerras e rumores de guerras. Quando você adolescente pensa em 

guerra, o que lhe vem à mente? Canhões, tanques, bombas, aviões, soldados, casas 

destruídas, morte, desolação, tristeza, prejuízo ou o que mais você acrescentaria nessa 

pequena lista?  

 Estou escrevendo essa meditação em outubro de 2015 e por esses dias a União 

Soviética resolveu entrar na guerra para apoiar a Síria e a ajudar este povo a se livrar de 

seus adversários. O que falar das guerras urbanas que acontecem sempre que alguém entra 

errado em alguma favela do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Hoje presenciei pela televisão 

o enterro de uma senhora. Ela e seu esposo já viviam muito bem casados há cinquenta e 

cinco anos e tinham ido numa festa. Programaram o GPS de seu carro e foram para o 

destino. Por uma fatalidade, o GPS os levou para uma rua com o mesmo nome que ele 

colocou no GPS, porém dentro de uma favela. Foram recebidos a bala, pois os marginais 

que dominam a favela pensavam que se tratava de policiais disfarçados. Por conta de um 

erro do GPS e de um descuido do casal, marginais assassinaram a namorada, a noiva e a 

esposa de um homem apaixonado por ela há mais de cinquenta e cinco anos.  

 Cada dia que passa a profecia de que o ESPIRITO SANTO DE DEUS está se 

retirando da terra está se cumprindo à olhos vistos e até o dia em que nosso líder JESUS 

aparecer com milhões de anjos para nos resgatar desse planeta pecador para nos levar para 

a Nova Jerusalém de paz, iremos ouvir falar de guerras e rumores de guerras, violência e 

ausência de paz. 

 Enquanto nosso JESUS não vem, como adolescente de DEUS procure de todas as 

formas conviver de forma harmoniosa com seus pais, seus irmãos e familiares dentro de 

sua casa. Ore por paz. Ore por harmonia. Haja pela paz. Haja pela harmonia. Não permita 

que suas vontades e estilo de vida imponham um ritmo neurótico onde não haja paz. No 

seu ambiente de trabalho, de colégio, de cursinho, de faculdade evite, ou melhor, fuja de 

aborrecimentos e discussões totalmente desnecessárias. Nestes ambientes cumprimente a 

todos, ore pelo novo dia, habitue-se a falar o mínimo, produzir ou se concentrar ao máximo 

e assim, tratando todos da melhor forma possível você viverá em paz.  

 Depois de sua casa talvez seu melhor ambiente de paz seja sua igreja. Acostume-se 

chegar antes dos inicios dos cultos e curta a paz que só existe na casa de DEUS. Lá 

realmente deve ser um lugar de paz. Faça parte do grupo de adolescentes que vive em paz, 

ama a paz e luta através de suas atitudes por um mundo de paz. Nosso verso de hoje nos 

diz: “Grande paz tem os que amam a sua Lei, para eles não há tropeço”. Linda verdade 

encontramos nesse curto verso. Quem ama a DEUS, ama a Sua Lei, ama seu DEUS e ama 

seu próximo. Quem ama vive em paz. Esta paz é possível. Ame ao SENHOR e Sua LEI. 
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Sete de Setembro 

Nosso Maior Presente 

 Espero SENHOR na tua salvação e cumpro os teus 

mandamentos. Salmos 119:166. 

 Quando li este versículo hoje pela manhã e vi a palavra salvação e não tive como 

não a vincular a palavra presente.  Se existe algo que agrada qualquer pessoa é o tal do 

presente e adolescentes também gostam de ser presenteados. Para os que são especialistas 

na arte de presentear, a surpresa é a melhor parte do projeto. Conhece alguém que não 

goste de ser surpreendido como o presente que sonhava já há algum tempo e de repente 

do nada, mesmo não sendo o seu aniversário, seus pais ou seus melhores amigos ricos 

deixam na sua cama ou na sua mesa de estudos o presente de seus sonhos? Todas as 

pessoas normais gostam de ganhar presentes e de serem surpreendidos. 

 Lembro do dia em que minha filha primogênita passou na Universidade Federal 

do Paraná para cursar Secretariado Executivo. Depois de ter curtido o tão esperado banho 

de lama, pegamos um ônibus e chegamos em casa. Depois daquele banho dos sonhos, 

muitos parabéns, abraços, beijos e telefonemas, minha esposa caprichou num lanche para 

lá de especial e depois disso tudo, ela foi curtir talvez a melhor noite de sua vida. Depois 

de tanta pressão, nada como uma excelente noite para relaxar e dormir, tendo a certeza 

que ela havia dormido como nível médio e acordaria como universitária. 

 No outro dia quando ela acordou foi fazer sua devoção pessoal e curtir a companhia 

do SENHOR JESUS. Depois que acabou seu culto e arrumou sua cama, falei para ela que 

queria lhe dar um presente surpresa. Ela se surpreendeu quando abri meu computador e 

acessei o site de uma linha famosa de computares norte americanos com fábrica no Brasil. 

Falei que ela podia escolher uma configuração bem atual e quando tivesse que pagar eu 

voltaria e acertaria a compra com o meu cartão de crédito. Consegue imaginar a alegria 

dela, sabendo que iria poder entrar na faculdade com um notebook poderoso? 

 Presentes fazem parte das nossas vidas. Ganhamos presentes de nossos pais, de 

parentes, de amigos, de namorados, de noivos e esposos. Além de ser prazeroso ganhar 

presentes, dar presentes também é uma oportunidade única de mostrar carinho e amor 

pela pessoa amada. 

 Um dia DEUS resolveu te presentear. ELE, na sua sabedoria prevendo que a 

humanidade pudesse enveredar pelo caminho do pecado, reúne a TRINDADE e 

estabelecem juntos o maravilhoso plano da redenção. Seu filho JESUS CRISTO resolve 

se oferecer como oferta pelo pecado caso a humanidade tomasse esse rumo, morreria 

numa cruz e pagaria o pesado preço de nossos pecados. Esse foi o melhor presente que 

você e todos os adolescentes do planeta Terra jamais receberam. Você adolescente de 

DEUS vai poder morar na Nova Jerusalém quando Jesus voltar, num mundo novo, sem 

pecado, sem dor, sem morte e sem lágrimas. Um dia você vai tomar posse deste presente. 

Nosso JESUS é fiel e vai cumprir Sua palavra. Agradeça a ELE por este presente. Feliz dia. 
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Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Primeira Semana 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
8 

 

Oito de Setembro 

O Desejo Final do Salmista 

 Viva a minha alma para louvar-te, ajudem-me os teus 

juízos. Salmos 119:175 

 Hoje terminamos juntos as meditações sobre este incrível Salmo 119. No início ao ver 

cento e setenta e seis versículos pela frente pensei que a grande maioria dos adolescentes não fosse 

encarar o desafio de ler até o final. Sou grato a DEUS pela inspiração dada e pela sua disposição 

de encarar o desafio de ler tudo e também ler as meditações. 

 Vivemos nessa terra tentando realizar nossos desejos e quando esses desejos se tornam 

muitos fortes e nos empenhamos em realiza-los, eles mudam de status e os chamamos de sonhos. 

Existem sonhos de diversos sabores, mas os meus preferidos são de nata e de doce de leite. Lógico 

que os seus e nem os meus são de comer, mas para realizar os seus sonhos você precisa ter um 

projeto. Imagine que você tem um sonho de fazer uma faculdade de medicina e esse é um sonho 

nobre como muitos outros. Seu projeto começa por saber o preço de uma faculdade particular e 

de cara eu te aviso que em Belo Horizonte existe uma faculdade cuja mensalidade começa com R$ 

8.000,00 por mês. Por outro lado, para estudar numa das melhores, se não for a melhor faculdade 

de medicina da Argentina, esse valor cai para R$ 2.000,00, o que para eles é uma fortuna também. 

Depois que você pesquisar o preço da universidade particular e quase matar seu pai, sua mãe e 

seus irmãos de susto é hora de pensar num excelente cursinho particular para tentar concorrer à 

uma vaga na universidade federal ou estadual. 

 Por você pertencer ao SENHOR é muito aconselhável que você dobre seus joelhos e conte 

ao PAI os sonhos que estão no seu coração. Seus desejos que também poderão virar sonhos 

também deverão ser submetidos ao SENHOR e você adolescente vai precisar aprender a ver os 

sinais da resposta de DEUS. Se você orou, entregou seus desejos e sonhos ao SENHOR, mas no 

desenrolar dos acontecimentos não aconteceu nada do que você esperava, nada deu certo, então 

você vai aprender a ouvir o não de DEUS. Por outro lado, se tudo der certo, se as coisas andarem, 

se tudo progrediu de forma maravilhosa, então você já ouviu o sim do SENHOR. 

 Ao longo de sua vida nesta terra você terá desejos que podem ou não virar sonhos, mas 

que para realiza-los tenha sempre em mente que você precisará de um projeto. Quando você parar 

de ter desejos e sonhos, você terá parado de viver e de crescer e qual adolescente normal vai querer 

isso para sua vida, não é verdade? 

 Viva a minha alma para louvar-te é o último desejo do salmista ao concluir o Salmo 119. 

Qual sua opinião a respeito desse desejo do salmista? Não poderia ser o seu? Viver para louvar o 

SENHOR é um excelente desejo e um sonho bem real. Incorporar o louvor no seu dia a dia e 

poder glorificar o seu DEUS enquanto sua vida passa é possível e muitos adolescentes que amam 

louvar já fazem de hábito uma realidade na sua vida. Que possamos viver para louvar o SENHOR 

e com certeza nossa vida nesta terra será mais feliz, mais plena e abundante. Excelente desejo do 

salmista. Bom projeto para sua vida.   
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     Nove de Setembro 

      PAZ 

 Sou pela paz, quando, porém, falo eles temem pela guerra. 

Salmos 120:7 

 Antes de meditarmos no último verso de Salmos 120 vamos meditar um pouco sobre os 

dois primeiros. O Salmo 120 começa com uma das maiores certezas da vida cristã: “Na minha 

angústia clamo ao SENHOR e ELE me ouve”. Que privilégio eu e você temos de viver nessa terra, 

sabendo que a hora que precisarmos, a hora em que acharmos mais apropriada temos um DEUS 

que nos ouve. Apesar do salmista ter mencionado que ele procura a DEUS no momento de 

angústia, a grande verdade é que nós podemos ter a certeza absoluta de que nosso DEUS nos ouve 

em qualquer ocasião. 

 É realmente um privilégio começar o nosso dia clamando pelas bênçãos de DEUS, 

continuar agradecendo as bênçãos do alimento, do trabalho, do estudo, dos pais e da família.  

Depois que levantamos de nossos momentos diários de oração, nos sentimos revigorados e felizes 

porque nosso DEUS ouve nossas orações. Quanto mais você adolescente se familiarizar com 

DEUS, mais sua oração chegará ao trono da graça e mais vezes você será ouvido pelo SENHOR. 

Quando suas orações fizerem parte de seu estilo de vida, você começará a colher muitas bênçãos. 

 A segunda oração do salmista é: SENHOR livra-me dos lábios mentirosos, da língua 

enganadora. Sua vida de adolescente de DEUS não precisa em momento nenhuma da mentira. A 

mentira foi o primeiro pecado contado pela serpente a Eva, nossa primeira mãe. Quando nosso 

arqui-inimigo, na forma da serpente, disse à Eva que eles não morreriam, ele mentiu e a grande 

prova é que Eva não está mais conosco. Ao mentir, Satanás se transforma no pai da mentira, o 

senhor dos lábios enganosos e sempre que você for tentado a mentir basta que você lembre-se da 

serpente e peça que o sangue do CORDEIRO JESUS te afaste da mentira. 

 No verso seis, o salmista nos diz: “Já há tempo demais que habito com os que odeiam a 

paz”. Por incrível que pareça existem pessoas, e não são poucas, as que odeiam a paz. As guerras 

surgem por conta da busca pelo poder. Para ter poder, para mandar e desmandar na vida dos 

outros, para poder acumular dinheiro e patrimônio, usando roubo e falsidade, as pessoas 

promovem as guerras, as mortes, a destruição e desta forma eles destroem a paz. 

 O salmista diz claramente que ele era pela paz e estas três palavras tão curtinhas podem 

fazer parte de seu estilo de vida adolescente. Ser pela paz vai afastar as brigas, os rancores, o egoísmo 

e te aproximará cada vez mais de seu Criador e de seu próximo. Algumas Organizações Não 

Governamentais utilizam a paz como alicerce de sua organização e você pode consultar a internet 

para saber o que muitos estão fazendo pela paz.  

 Mesmo que você não se filie a nenhuma, faça da paz um estilo de vida e lembre-se sempre 

de que JESUS CRISTO era o Príncipe da Paz. Bom motivo não verdade? 
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Dez de Setembro 

Nosso Protetor 

 O meu socorro vem do SENHOR que fez o céu e a terra. 

Salmo 121:2 

 A Palavra de DEUS é realmente a grande bússola dos adolescentes cristãos. Além de ser a 

bússola que nos levará de volta ao céu, ela é uma fonte permanente de luz em meio às trevas deste 

mundo. Quantos adolescentes hoje vivem uma vida plena e abundante porque seus pais, amigos 

ou mesmo seus líderes espirituais lhes apresentaram JESUS como o único caminho, a verdade e a 

vida. Nenhum líder das maiores religiões mundiais disse que eles eram o caminho, a verdade e a 

vida e mesmo que quisessem não poderiam dizer mesmo, pois só JESUS pode falar do que 

realmente ELE é. 

 Algumas porções ou mesmo salmos inteiros da Palavra de DEUS tem influenciado tanto a 

vida de algumas pessoas que muitos deles conseguem memorizar suas palavras em sua mente. 

Vários cristãos sabem de cor e salteado o Salmo 23, pois ele é o grande preferido da maioria, outros 

amam o Salmo 46, pois ele fala de refúgio, proteção e segurança. Algumas pessoas tem o hábito de 

ter uma Bíblia em casa aberta num salmo como se isso fosse um amuleto, mas as pessoas que não 

conhecem ao SENHOR a utilizam apenas como enfeite de estante. Se você tiver curiosidade de 

perguntar em que salmo aquela Bíblia está aberta, nove em cada dez pessoas vai lhe dizer que está 

no Salmo 91 e se você insistir em saber o que está escrito lá de cor quase ninguém lhe irá responder. 

 O nosso salmo de hoje merece ser decorado, pois além dele ser curto, nos traz uma 

mensagem incrível: O SENHOR é quem nos guarda. Todos nós vivemos num mundo cada vez 

mais marcado pela influência do pecado e além dessa tragédia fazer parte desta terra, desde que 

Adão e Eva deram ouvidos à serpente, suas consequências são devastadoras. A violência em suas 

diversas formas, a fome, a miséria, as drogas, o cigarro, a maconha, o álcool, tem impactado para 

pior na vida de todos os moradores do globo terrestre. Se você adolescente fizer uma pesquisa na 

vida de seus amigos que não conhecem ao SENHOR, você verá que essa é a realidade da maioria 

deles. 

 Como o Espírito Santo de DEUS se retirando lentamente da Terra e a volta de JESUS se 

aproximando a passos largos, o que iremos ver de forma cada vez mais presente em nossa vida até 

o final dos tempos é a violência. A insegurança já faz parte de sua vida adolescente e quando você 

sai de sua casa, somente a misericórdia divina para te trazer de volta com total segurança. No meio 

de tanta confusão, você pode encontrar alívio e fé nas promessas do Salmo 121: “Elevo os meus 

olhos para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do SENHOR que fez os 

céus e a terra. ELE não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É 

certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O SENHOR É QUEM TE QUARDA. O 

SENHOR é a tua sombra a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O 

SENHOR te guardará de todo mal, guardará a sua alma. O SENHOR guardará a tua saída e a tua 

entrada, desde agora e para sempre”. 

 Louvado e engrandecido seja o nosso DEUS que te guarda diariamente. 
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Onze de Setembro 

Vamos a Casa do SENHOR 

 Alegrei-me quando me disseram: vamos a casa do 

SENHOR. Salmos 122:1 

 Dificilmente você adolescente não tenha ouvido esse verso pelo menos alguma vez em sua 

jovem vida. Ele fala da alegria do salmista quando entrava na casa de DEUS em Jerusalém. DEUS 

em Sua sabedoria e misericórdia criou a ideia da igreja, o templo, o tabernáculo, com um grande 

objetivo que é se aproximar de seus filhos. 

 O terrível pecado trouxe uma consequência muito trágica para a vida de todos os 

pecadores. Na minha opinião nada foi tão ruim quanto a separação do SENHOR. Adão e Eva 

tinham e curtiam a presença de DEUS diariamente em sua vida. Veja o que nos diz Gênesis 3:8 

primeira parte: “Quando ouviram a voz do SENHOR DEUS que andava no jardim pela viração 

do dia...”. Quer presente melhor que estar caminhando pelo paraíso e de repente encontrar-se face 

a face com o SENHOR? Como eles não tinham pecado não havia separação. O jovem casal teve 

o privilégio único de ver DEUS face a face. 

 Por escolher ouvir a serpente e desprezar o Cordeiro de DEUS, nossos primeiros pais 

perderam o contato físico com a divindade e passou um bom tempo sem que a humanidade tivesse 

de volta esse privilégio. Mas chegou uma hora no relógio de DEUS que ELE quis fazer de Abraão 

e Sara seus escolhidos e eles aceitando o chamado divino largaram suas terras e sua parentela, 

saíram da sua casa e foram rumo a terra que DEUS lhes mostraria. Que homem de fé esse Abraão, 

pois quem largaria tudo para cumprir a voz de DEUS? 

 De Abraão nasce Isaque, o filho da promessa e de Isaque vem Esaú e Jacó. DEUS que 

conhece os corações, escolheu Jacó para cumprir a promessa de que faria de Abraão uma grande 

nação. Jacó tem uma luta com DEUS e DEUS lhe muda o nome para Israel. Israel vem a ter doze 

filhos. Esse povo cresce, se multiplica e para não pensarem que eram apenas mais um povo nesta 

terra, DEUS os manda construir uma tenda sagrada, ou melhor, sua igreja ambulante e DEUS faria 

representar nela pelos rituais de sacrifício de cordeiros. O tempo continua avançando e Davi sonha 

em construir um templo para o SENHOR, mas DEUS o proíbe por ele ter sido guerreiro e 

permite, porém, que seu filho Salomão realize seu sonho. 

 A iniciativa de sempre ficar perto dos seus filhos sempre foi do SENHOR. O inimigo de 

DEUS conseguiu separar seus primeiros filhos DELE, mas na cruz JESUS Cristo abre as portas 

para unir DEUS a seus filhos pela fé. Quando adolescentes de DEUS abandonando o conforto de 

seus lares vão às suas igrejas nos sábados, nos domingos, nas quartas, quintas e sextas-feiras, eles 

testemunham para o universo que amam ao SENHOR e querem muito estar onde DEUS está. 

Alegre-se sempre com o privilégio de ir à casa do SENHOR. Abra mão de qualquer programa na 

televisão, deixe a tecnologia um pouco de lado e curta momentos incríveis na companhia do 

SENHOR seu DEUS.  Se igreja foi uma ideia de DEUS, nada como aparecer por lá para prestigiar 

Sua presença. Tenha um lindo dia na companhia do SENHOR JESUS e se tiver culto na sua igreja, 

aproveite para ir. 
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Doze de Setembro 

Pedindo Ajuda 

 Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores 

e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos 

estão fitos no SENHOR nosso DEUS, até que se compadeça de nós. 

Salmos 123:2 

 Queria que você adolescente soubesse que acabei de orar por todos os meninos e meninas 

de DEUS que escolhem colocar DEUS em primeiro lugar em sua vida, que O buscam ajoelhados 

pela manhã, que O louvam quando seu dia começa e que O buscam por sabedoria quando abrem 

a maravilhosa Palavra de DEUS. 

 Minha versão bíblica diz que o título deste salmo é Solicitude por Auxílio Divino e consegui 

traduzir para sua língua por “Pedindo Ajuda”.  Quando se chega a adolescência muitos de vocês 

têm acesso ao mundo das informações e do conhecimento como nunca tinha tido antes. Os 

adolescentes aprendem muito, leem muito, a internet despeja muita informação (a maior parte dela 

não serve para nada). Vocês acabam fazendo muitos trabalhos escolares, muitos deles também 

desnecessários e essa demanda de informações acaba, às vezes, fazendo você refém, ou seja, você 

virou escravo. 

 Nunca na história da humanidade, e isso devemos dar todo o crédito a internet, os 

adolescentes tiveram tanto acesso às informações, porém informação não é sinônimo de 

conhecimento e muito menos de sabedoria. Se você quer ser sábio de verdade, só existe um livro 

que vai lhe tornar sábio: a PALAVRA DE DEUS. 

 Muitos adolescentes acham que já sabem tudo o que precisam saber da vida com quinze 

ou dezesseis anos de idade e por se acharem os tais, resolvem que não vão pedir ajuda para 

ninguém. Essa arrogância, petulância, ligada a independência tão típica da adolescência os fazem 

bater de frente logo com as pessoas que mais os amam que são os seus pais. Muitos adolescentes 

vêm seus pais como inimigos a serem derrotados, querem provar para eles que são mais 

inteligentes, mais modernos e mais espertos. Alguns adolescentes acham que manjar de Facebook 

ou celular os coloca num trono que seus pais nunca irão sentar e continuam se achando mais e 

mais. O que os adolescentes não sabem é que muitos pais estão exatamente dispostos a te ajudar e 

muitas vezes a ajuda não vem porque eles os tratam muito mal.  Para que ajudar se ele não quer 

ser ajudado? Esta é a pergunta que não sai da cabeça de seu pai.  

 Muitos pais tem o desejo de abençoar seus filhos com dicas de vida, com palavras de 

sabedoria, com presentes, mas quando vêm seus filhos criados com todo amor virem com quatro 

pedras na mão, falarem alto e começarem a gritar, eles simplesmente recolhem a mão da bênção e 

levam embora algo que poderia ter sido seu. Só que na maioria das vezes eles irão abençoar quem 

realmente está a fim de ser abençoado e você simplesmente perdeu. Nosso verso de hoje te orienta 

a mantermos nossos olhos fitos no SENHOR, pois DELE vem todo o auxílio necessário para te 

orientar nos caminhos ainda desconhecidos. Não perca a oportunidade de pedir ajuda. O 

SENHOR e seus pais são seus melhores conselheiros. Afaste a arrogância, a grosseria e o orgulho 

de sua vida e peça ajuda.  
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Treze de Setembro 

Nosso DEUS nos socorre 

 O nosso socorro está em nome do SENHOR, criador dos céus e da terra. Salmo 

124:1 

 O salmista Davi escreveu mais um lindo salmo trazendo a lembrança para todos os 

seus súditos e para você, a forma maravilhosa como DEUS sempre socorre os seus filhos. 

O povo de Israel, desde que o nosso DEUS escolheu Abraão para ser o pai de uma grande 

nação, não teve e não tem até hoje uma vida muito fácil. Abraão começou a fazer sacrifício 

quando teve que abandonar sua terra e sua parentela para ir para um lugar que ele sequer 

sabia para onde ir. Pensa que isso é fácil? Coloque-se no lugar dele e você verá que nem 

todos hoje teriam a coragem de fazer o que este servo de DEUS fez no passado. 

 Fico pensando quantos adolescentes ao longo da história da humanidade e 

principalmente no auge da perseguição aos cristãos por Roma pagã, não tiveram que 

literalmente abandonar seu lar e sua família para se posicionar ao lado do SENHOR e de 

seus caminhos. Quantos destes corajosos adolescentes foram entregues as feras no coliseu 

romano, quantos deles não morreram queimados e ainda cantavam para a honra e glória 

do nome do SENHOR! Permanecer fiel a JESUS quando está tudo em paz é muito fácil, 

mas quando a espada do inimigo te ameaça e mesmo assim você permanecer fiel, isso é 

para poucos. 

 Tão logo Abraão teve seu filho Isaque e depois que chegaram os netos Esaú e Jacó, 

essa família cresceu a tal ponto que só os filhos de Jacó acabaram virando o povo de Israel. 

Com certeza você lembra que Jacó lutou com DEUS e teve seu nome trocado e desta 

forma nasce um povo para DEUS chamar de Seu. DEUS viu Seu povo progredir e crescer 

na terra do Egito e DEUS viu nascer no Egito um Faraó que não O conhecia, mas que 

seria arrogante o suficiente para desafiar o próprio DEUS. No meio de um cenário de 

escravidão, DEUS suscita Moisés e Arão para libertarem Seu povo. Somente para que o 

tal Faraó soubesse com quem ele estava lidando, DEUS envia apenas dez pragas, Seu povo 

sai vitorioso do Egito, atravessa a seco o mar Vermelho e o exército de Faraó morre 

afogado. Que atitude ridícula de um ser humano tão pequeno como Faraó querer brigar e 

desafiar o Criador do Universo. 

 Não fosse as diversas intervenções divinas na história desse povo, talvez você 

adolescente moderno nem viesse a ouvir falar deste povo e de sua história. Pense comigo 

por um momento: já parou para imaginar de quantas enrascadas, brigas, discussões, 

inimizades, confusões, balas perdidas, assaltos e atropelamentos DEUS já não te livrou? 

DEUS tem um anjo só para cuidar de você. É um anjo para cada filho. Você pode se 

considerar um privilegiado sabendo que o seu DEUS tem por você um carinho e amor tão 

grande que ELE designou um anjo para cuidar de você, desde o dia que você foi gerado 

no ventre de sua mãe.  Agradeça a DEUS por ELE ser o seu socorro presente em todas as 

suas lutas e atribulações. DEUS esteve com Israel e com certeza ELE estará sempre 

contigo. Não O abandone, pois ELE não te abandonará. Feliz dia com a proteção divina. 
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Quatorze de Setembro 

A Bênção da Confiança 

 Os que confiam no SENHOR são como o monte Sião, que 

não se abala, firme para sempre. Salmos 125:1 

 Com este verso o salmista nos deixa um verdadeiro presente para sua vida 

espiritual. Ele compara os adolescentes que confiam no SENHOR com o famoso monte 

Sião e você sabe que montes e montanhas são sinônimos de estruturas que não se abalam 

e que ficam firmes para sempre. 

 Antes da entrada do pecado no mundo, nossos primeiros pais confiavam 

plenamente no SENHOR. O jovem casal vivia no paraíso do Jardim do Éden, se 

alimentavam, trabalhavam e a Palavra de DEUS em Gênesis nos diz que DEUS era sua 

companhia. Eles compartilhavam diariamente da companhia de DEUS PAI, DEUS 

FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Como o pecado era inexistente, eles podiam 

conviver face a face com a TRINDADE. Já parou para imaginar o privilégio que Adão e 

Eva tiveram? Eles podiam ver a DEUS, tocá-Lo e abraça-Lo. Eles podiam confiar no 

SENHOR de forma plena, pois eles viam o SENHOR. Eles tinham acesso direto ao PAI. 

 Foi só nossa primeira mãe se afastar da companhia do marido, e dar ouvidos a uma 

conversa totalmente diferente da conversa que eles tiveram com DEUS, que sua confiança 

em DEUS ficou abalada e o pecado passou a fazer parte de sua vida e por herança, da 

nossa. O pecado é antes de mais nada uma quebra de confiança. Você adolescente peca 

quando deixa de confiar no SENHOR para confiar em Satanás ou em vazias vozes 

humanas que divergem da voz de DEUS. 

 Nosso DEUS nos deixou Sua voz bem audível e bem clara em Sua Palavra. Nas 

verdades eternas dessa Palavra, você adolescente pode confiar e se tornar como o monte 

Sião, forte e inabalável.  Já parou para pensar no poder que vem da palavra inabalável? Já 

se imaginou tendo um caráter inabalável? É DEUS quem te torna inabalável. Basta você 

confiar nas palavras do SENHOR. 

 A medida que você crescer, muitas pessoas e empresas vão querer adquirir ou 

mesmo pagar para ter sua confiança. Outras irão te dar brindes em prol de sua fidelidade 

aos seus produtos e serviços. Existe um grupo de pessoas que o mundo os chama de 

políticos e eles mentirão ou contarão sua versão dos fatos, de todas formas e maneiras para 

simplesmente ganhar o seu voto no dia da eleição. Um dia depois ele sequer sabe que você 

existe e fará de tudo para ficar bem longe de seus pedidos. Existem pastores, padres, 

sacerdotes e bispos que também vão querer sua confiança e lhe prometerão mundos e 

fundos em prol de sua fidelidade. Seus colegas de cursinho, de colégio e de faculdade 

também vão querer a sua confiança e irão lhe fazer propostas indecentes em troca dela. 

 A confiança é uma virtude de seu caráter que não está à venda. Siga o conselho do 

salmista para sua vida. Confie no SENHOR e seja mais uma adolescente igual ao monte 

Sião: Inabalável. Tenha um dia inabalável na companhia do SENHOR JESUS. 
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Adole Brasil 

Setembro – 2016 editadole  

 

 

Descreva aqui o seu 

caminhar com Deus 
 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Segunda Semana 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
2
6 

 

Quinze de Setembro 

Adolescentes também choram? 

 Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão.  

Salmos 126:5 

 Minha versão da Bíblia me diz que o título deste salmo é: Conforto para os que choram. 

Creio que todos nós em algum momento de nossa vida já choramos e nosso choro pode ter vários 

motivos. Os bebês já saem da barriga de suas mães chorando e eles aprendem bem rapidinho que 

chorar é uma moeda. Quanto mais eles choram mais suas mães e pais correm para lhes dar atenção 

ou comida. Bebês também choram quando querem se livrar de suas fraldas molhadas e fedorentas. 

 Você que está curtindo sua adolescência, já chorou? Você se lembra do motivo? Foi uma 

surra bem merecida? Foi por conta de um trabalho ou prova que você não conseguiu fazer? Talvez 

seu choro mais sentido aconteceu quando seu namorado (a) te trocou por outra pessoa via SMS. 

Talvez você já tenha mentido para seus pais e depois se viu apertado para reconquistar a confiança 

deles. Quem sabe você chorou de felicidade por ter alcançado uma nota incrível em matemática 

no terceiro bimestre e por conta dessa nota alta, você chegou à conclusão que já passou de ano 

nessa disciplina. 

 É muito importante saber que chorar não é só para os fracos como dizem os fortes. Os 

fortes também choram e choram muito. Tem um provérbio popular bem antigo que diz que 

homem que é homem não chora. É pura mentira. Por conta desse provérbio muitos garotos não 

souberam como lidar com seus sentimentos na infância, na adolescência, na juventude e na 

maturidade e por não entender os seus sentimentos, não conseguem também entender o dos 

outros. 

 O choro virá em sua adolescência de diversas formas. Talvez você chore por um amigo 

seu que os traficantes mataram, talvez você chore por mentira contada ao seu professor, talvez seu 

choro seja de alegria por ter passado no ENEM. Quem sabe seu choro virá quando você receber 

sua primeira certificação internacional em inglês.  

 A melhor notícia que tenho para você sobre choro foi que JESUS também chorou. Chorou 

por ver o que a morte fez ao seu amigo Lázaro. Nosso DEUS nos diz em Apocalipse 2: “E lhes 

enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, 

porque as primeiras coisas passaram”. 

 Tem mais um verso sobre choro neste Salmo e ele é uma promessa boa para você: “Quem 

sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes”. Conseguiu 

ver neste verso que o choro faz parte da vida? Conseguiu enxergar que para realizar seus planos e 

sonhos, em algum momento você irá passar pela terapia do choro? Conseguiu realmente ver que 

os fortes também choram e que os fracos também já choraram? 

 Esqueça todos os provérbios populares sobre choro e permita-se consolar com os lindos 

versos da Palavra de DEUS. Se JESUS chorou, você e eu estamos liberados.  
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Dezesseis de Setembro 

As Coisas Boas Vem de DEUS 

 Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os 

que nela edificam. Salmos 127:1 

 Creio firmemente que uma das melhores experiências que os adolescentes de DEUS 

vivenciam em sua adolescência acontece quando eles resolvem reservar um tempo para conhecer 

o SENHOR. Muitos adolescentes de DEUS, vivem uma vida bem intensa em suas igrejas e isso é 

ótimo. A grande maioria dos adolescentes que circulam nas igrejas são ativos, participativos, dão 

opinião, cantam no coral, saem juntos para a missão de pregar o evangelho, doam sangue, recoltam 

alimentos, entregam para os pobres, visitam asilos e orfanatos e por estarem sempre tão envolvidos 

na obra do SENHOR, pensam que isto já suficiente e desprezam a melhor parte que é o conhecer 

o SENHOR da obra. Ter intimidade com DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO 

SANTO requer investir em tempo de qualidade na sua devoção pessoal. 

 Nosso verso de hoje é um alerta para todos os adolescentes que acham que por estarem 

tão envolvidos na obra do SENHOR o mérito de suas realizações são deles. O verso é bem claro: 

“Se o SENHOR não estiver edificando a casa, em vão trabalha os que nela edificam”. Em outras 

palavras, se ELE não estiver no comando de sua vida, se ELE não cuidar de você e de seus projetos, 

você pode até fazer o que quiser, pode até tentar fazer o seu melhor, mas tenha a certeza plena de 

que DEUS é quem te fará um vencedor. 

 Nosso verso de hoje continua desta forma: “Se o SENHOR não vigiar a cidade, em vão 

vigia a sentinela”. Estes dois versos dão a DEUS o mérito e a soberania das nossas realizações. O 

salmista está querendo te dizer que você pode e deve fazer a sua parte, mas muito cuidado ao 

confiar demais em você, nos seus talentos naturais, no seu planejamento, nas suas habilidades 

hereditárias, pois você acabará se esquecendo do SENHOR JESUS. 

 Todas as coisas boas vêm do SENHOR e você não pode e nem deve querer que os méritos 

dessas bênçãos venham para você. Pense nas inúmeras coisas boas que DEUS já te deu sem que 

você merecesse. Seus pais talvez tenham sido os melhores presentes que DEUS já te deu e seus 

irmãos vêm junto no pacote celestial. Pense no privilégio que é ter uma família, uma casa para 

morar, um carro para se deslocar, alimentos para te fortalecer, uma cama maravilhosa para dormir, 

lençóis limpos toda semana, boas roupas para te proteger do frio e um banho frio ou quente sempre 

à sua disposição. Pensou em todas essas bênçãos? Qual foi a sua parcela de esforço nesse projeto 

de vida que DEUS lhe concedeu? Conseguiu entender melhor o nosso verso de hoje? Conseguiu 

enxergar que sem DEUS, você não consegue muita coisa? 

 Aprenda a ver e contar as bênçãos que DEUS lhe dá. Compartilhar as bênçãos não é 

orgulho e nem tentativa de aparecer. É apenas exaltar o nome de DEUS por tudo o que ELE tem 

feito por você e se fez por você ELE também fará por seus pais, amigos e familiares. Se o 

SENHOR não edificar a casa em vão trabalha os que nela edificam. 
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Dezessete de Setembro 

Você é herança do SENHOR 

 Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do ventre o seu 

galardão. Salmos 127:3 

 Acabei de chegar de mais um congresso de adolescentes. Passei um sábado incrível com 

adolescentes e seus professores cristãos na região de Belo Horizonte. Entre professores e 

adolescentes foram boas dez horas de convívio com quatrocentas pessoas, de diversos tamanhos, 

pesos e cores, mas todos tinham uma mesma meta que era participar pela primeira vez de sua vida 

de um congresso de adolescentes. 

 Para começar o evento um quinteto composto por jovens e não adolescentes começa a 

encantar os adolescentes com lindas músicas e imitação dos sons de instrumentos e tudo isso foi 

feito a capela. Conhecer o Vocal Play realmente foi um dos melhores presentes que já recebi ao 

longo de oitenta e sete congressos de adolescentes que já participei. Eles tiveram a oportunidade 

de ter sua lição da escola sabatina recapitulada por um jovem pastor e depois receberam das mãos 

dos professores o que talvez tenha sido a melhor correspondência que já haviam recebido em sua 

vida. Seus pais escreveram para eles lindas declarações de amor e não foram poucos os adolescentes 

que estavam aos prantos tentando ler a carta de seus pais.  

 Demos uma pequena parada para beber água e já voltamos para compartilharmos a 

mensagem: As Sete Melhores Escolhas dos Adolescentes. Lanchamos juntos, fizemos um 

programa interessante de quebra gelo para lhes deixar bem relaxados e felizes e depois curtimos 

um festival de música adolescente. Boa música, bons músicos, aplausos para os participantes e tudo 

isso em apenas uma hora de programação.  

 Como estava um lindo dia de sol e o ambiente proporcionava o espaço que a próxima 

programação necessitava, fomos todos participar de uma maratona de dez jogos bíblicos. Eram dez 

equipes, muita agitação, muita participação, muita Bíblia, muito louvor, muitas atividades que os 

mantiveram ocupados por mais uma hora. Quando acabou a maratona fomos surpreendidos pela 

líder do evento com uma farta distribuição de sorvete; e quem não gosta de sorvete, não é verdade? 

 Depois de bons quarenta e cinco minutos de puro prazer, o momento era de ouvir uma 

de minhas poucas palestras chamada Dicas de Vida e compartilhamos experiências vividas que 

poderiam ajuda-los na sua caminhada rumo a Nova Jerusalém. Antes do encerramento, distribuição 

de um excelente livro e de uma Bíblia de bolso para cada participante. Uma bicicleta novinha em 

folha foi sorteada entre os participantes da maratona bíblica para premiar sua habilidade no 

manuseio da Palavra de DEUS. Contei minha última história, oramos por todos os adolescentes 

que ainda não conheciam nada a respeito de DEUS e suas verdades e também por todos os 

adolescentes do SENHOR. 

 Quando o mundo pensa em herança, involuntariamente as pessoas a condicionam a 

dinheiro e a bens. Quando DEUS pensa em herança, ELE pensa em você adolescente. 
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     Dezoito de Setembro 

     Adolescentes Felizes 

 Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos 

seus caminhos. Salmos 128:1 

 A Palavra de DEUS contém os mais puros e simples ensinamentos para o sucesso de sua 

vida adolescente. Nenhum outro livro neste planeta consegue te orientar, de ensinar a se relacionar 

com DEUS, sua família e seu próximo, te mostrar tantos detalhes sobre a história da humanidade 

como nenhum outro livro de história jamais contou e ainda te mostrar um futuro maravilhoso para 

quem aceitar JESUS CRISTO como seu Salvador e SENHOR. 

 Nosso verso de hoje nos diz que o homem ou a mulher que teme ao SENHOR e anda 

nos seus caminhos esse é verdadeiramente feliz. Se existe algo que o ser humano busca com todas 

as suas forças é a tal da felicidade. Você já parou para pensar que a felicidade pode ser tantas coisas 

diferentes para os diversos tipos de pessoas? Pense por um momento no sentimento de um 

adolescente que mora em pleno sertão nordestino, tendo que acordar diariamente como um sol 

abrasador na sua cabeça e quando ele olha para o céu de mais um dia essa visão o desanima, pois 

a tão esperada chuva que lhe traria a felicidade não está sequer desenhada nas nuvens!!! 

 Já parou para pensar quantas pessoas, e isso inclui você adolescente, condiciona felicidade 

necessariamente com ter bens materiais? Você já viu seu pai e sua mãe falando que um carro ou 

um sofá novo lhes traria muita felicidade? Essa é uma realidade que também pega você. Quantos 

adolescentes seriam felizes se tivessem o último celular da Apple, outros seriam felizes usando 

roupas de marca que os adolescentes norte americanos usam em suas festas e alguns adolescentes 

que moram nos paupérrimos países da África ficariam felizes pelo privilégio de sentar numa 

lanchonete e tomar um simples refrigerante e comer um hambúrguer. 

 Nosso mundo materialista nos vende a ideia de que só seremos felizes se tivermos coisas. 

Essas neuroses de consumo começam na adolescência, te influenciam em toda a sua juventude e 

se você se permitir escravizar, você será um doente consumista tendo que quebrar todos os cartões 

de crédito, viver tomando remédio e isso se você ainda der sorte de sua família estar do seu lado, 

pois geralmente quando falta o dinheiro até os parentes próximos vão embora. 

 Quando você tiver um tempo, leia os quatro evangelhos e verá que JESUS CRISTO, nunca 

nos ensinou que fidelidade depende de ter coisas. É interessante ver que o mundo venera como 

por exemplo o ouro, nosso DEUS o utilizou para fazer as ruas da Nova Jerusalém. Conseguiu ver 

o contraste? O que o homem ama, DEUS colocou no chão para ser pisado. Isso te dá uma pálida 

ideia de quão diferentes são os valores de DEUS quando comparados aos nossos. No Sermão da 

Montanha nosso líder JESUS nos dá exemplos de pessoas felizes e nenhuma delas tinha celular, 

dinheiro e carro do ano. Temer ao SENHOR e andar nos seus caminhos é o segredo dos 

adolescentes felizes.  
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Dezenove de Setembro 

Adolescentes Felizes II 

 Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te 

irá bem. Salmo 128:2 

 Ontem falamos que os adolescentes realmente felizes são aqueles que temem ao SENHOR 

e andam nos seus caminhos. Ao contrário do que a grande maioria dos adolescentes modernos 

pensam, a verdadeira felicidade não se encontra no verbo ter e sim no verbo ser. Quando você vê 

o mundo ao seu redor e vê milhares de sírios fugindo para a Europa para fugir da guerra e se vê 

morando num país que, tirando as guerras urbanas que acontecem diariamente no Rio de Janeiro 

e São Paulo, tem relativa paz, isso pode ser o seu motivo de felicidade. 

 O Salmo 128 continua mostrando o caminho dos adolescentes felizes. É muito difícil falar 

de felicidade sem falar de trabalho. Ao contrário do que muitos pensam, o trabalho não foi uma 

maldição criada por DEUS para punir Adão e Eva por terem pecado. Lá em Gênesis a Palavra de 

DEUS nos diz claramente que DEUS definiu que o trabalho de Adão era cuidar do Jardim do 

Edém e dar nome aos animais. Quando eles foram expulsos, quis a vontade de DEUS que este 

trabalho agora fosse feito com suor no rosto, ou seja, não iria ser mais tão prazeroso como era antes 

do pecado. O suor pingando em seus rostos enquanto cada trabalho fosse sendo produzido seria a 

lembrança diária de que eles haviam perdido o paraíso. 

 Se você tem bons pais, muito provavelmente você já deve ter suas tarefas domésticas bem 

definidas. Fazer faxina, lavar louça, cozinhar, engraxar sapatos, lavar o carro, cortar a grama e jogar 

o lixo fora são apenas algumas delas. Esses serviços já devem estar fazendo parte de sua vida e se 

seus pais por qualquer motivo lhe privaram desses trabalhos peça a eles para deixar você aprender, 

pois sua vida futura chegará mais rápido do que você imagina e quando você pensar em sair de casa 

seria muito bom sair dela bem preparado. 

 Tive uma excelente mãe que desde os nove anos me ensinou a fazer faxina e a fazer 

compras, porém ela esqueceu de me ensinar a cozinhar. Para minha sorte, alegria e real felicidade, 

minha sogra ensinou minha esposa a cozinhar e ela simplesmente arrebenta na cozinha. 

 Aproveite bem a sua adolescência para fazer todo os serviços e todos os trabalhos que 

alguém lhe ensinar e ainda agradeça essa pessoa por ter lhe ensinado gratuitamente. As escolas 

cobram caro para te ensinar e aprender de graça é uma bênção pura e sem mistura. Um dia você 

irá participar ativamente dos trabalhos da porta de sua casa para fora e você verá que o ritmo é bem 

mais puxado que o seu trabalho doméstico. A Palavra de DEUS te diz: “Do trabalho de tuas mãos 

comerás, feliz serás e tudo te irá bem”. Agradeça sempre a DEUS se você estiver trabalhando, pois 

milhões de chefes de família talvez quisessem estar no seu lugar e não estão. 

 Adolescentes felizes irão amar e curtir as bênçãos que só virão de quem tem um trabalho. 

Como ele é um presente de DEUS continue sempre agradecendo esse presente. 
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Vinte de Setembro 

Você é uma bênção? 

 A bênção do SENHOR seja conosco. Nós vos abençoamos em 

nome do SENHOR. Salmos 129:8 

 Um dos grandes desafios que os adolescentes de DEUS enfrentam em sua vida é se 

tornarem bênçãos para seus pais, sua família e para o mundo. A tecnologia tem isolado cada vez 

mais os adolescentes em seu pequeno mundinho de celular, notebook, internet, jogos e aplicativos. 

Muitos pais modernos têm enfrentado sérios problemas de relacionamento com seus filhos 

adolescentes que se trancam em seu quarto e tem levado uma vida fútil, vazia e destituída de 

objetivos reais e sonhos. Vários desses adolescentes tem sua vida focada em estudos e internet, 

sequer se preocupando com atividade física tão essencial para uma vida saudável. Alimentação 

saudável está longe de muitos desses lares e as estatísticas mostram um alto índice de adolescentes 

cada vez mais gordos exatamente por não saberem comer, não se exercitarem e apenas exercitarem 

suas mentes. Muitos adolescentes desconhecem as bênçãos da ventilação em seus quartos e estão 

pagando um preço muito alto por negligenciarem conhecimentos tão básicos. Dificilmente você 

também encontra um adolescente que seja disciplinado no consumo de água e seu corpo um dia 

pedirá conta de tanta negligência. 

 Quanto mais pertos de tecnologia e menos das atividades físicas ao ar livre, mais ociosidade 

e mais preguiça. Noites mal dormidas, música alta, péssima alimentação, tempo em excesso em 

frente ao computador estão sendo as marcas de uma geração de adolescentes indolentes e 

preguiçosos. Alguns adolescentes mais tímidos têm buscado refúgio em salas de bate papo e 

aproveitando que seus pais estão trabalhando eles começam amizades virtuais com pessoas que eles 

nunca viram e nem sabem suas reais intenções. Não são poucos os agentes do inimigo que estão 

do outro lado da rede esperando o momento certo para te escravizar para o resto da vida. Muitos 

serão enredados pelo mundo da moda, das drogas e do consumo e para sair de lá geralmente 

custará a sua vida. Existe um exército de anjos do inimigo influenciando os produtores de mídia 

somente para te afastar dos caminhos do SENHOR. 

 Nada disso precisa ser real na sua vida se você deixar que DEUS seja o primeiro e o melhor. 

Continue com o seu projeto de levantar cedo, orar, louvar e abrir diariamente a Palavra de DEUS. 

Durma de preferência oito horas por dia, beba oito copos de água por dia, faça exercício 

diariamente, mantenha seu quarto ventilado e aberto, faça apenas as três refeições necessárias, ajude 

seus pais nas tarefas domésticas, vá sempre as reuniões de sua igreja e ajude os próximos que 

realmente precisam de ajuda.  

 Amar ao SENHOR sobre todas as coisas e ao seu próximo com o a ti mesmo é o segredo 

divino para você se tornar uma bênção. Aceita o desafio de ser tornar uma bênção na vida da 

humanidade? Ore para ser o adolescente que DEUS quer que você seja. DEUS sempre tem um 

projeto melhor que o nosso para nossa vida. Coloque-se diariamente em Suas mãos e assombre-se 

com o tipo de adolescente que você será. 
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Vinte e Um de Setembro 

As Bênçãos do Perdão 

 Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130:4 

 O Salmo 130 tem verdades incríveis que você adolescente precisa para sua vida 

hoje. Veja o verso 2: “Escuta SENHOR a minha voz e estejam alerta os teus ouvidos às 

minhas súplicas”. Qual o pedido do salmista neste pequeno versículo? Qual era o seu 

desejo? O que ele mais queria do SENHOR? Ele anelava que DEUS ouvisse a sua voz, o 

seu pedido e o seu clamor. DEUS tem todo o desejo do mundo em te ouvir, mas na grande 

maioria das vezes sua oração adolescente é tão rápida e superficial que talvez ela nem passe 

pelo teto que cobre a sua cabeça. É preciso que você incorpore à sua vida o hábito de orar 

e clamar ao SENHOR. Abandone de uma vez por todas aquelas eternas orações decoradas 

que você aprendeu na infância e que ainda fazem parte de sua vida, tais como: Obrigado 

SENHOR pela vida, pela saúde, pela noite de repouso e pelo ar que respiro. Que tal essa 

para matar as saudades de sua infância: Obrigado SENHOR pelo alimento. Desculpe lhe 

dizer isso, mas isso não é oração, é repetição. Te ensinaram assim lá na infância, só que 

você cresceu, mas seu relacionamento com DEUS continua o mesmo desde que você tinha 

seis para sete anos? Quando você vai crescer de verdade no seu relacionamento com o seu 

DEUS? 

 Pense comigo por um momento. Se você somar todos os momentos que você passa 

com DEUS em oração chega a dois minutos por dia? Você teria coragem de começar um 

projeto grandioso de oração em sua vida? Aprendamos com a maravilhosa Palavra de 

DEUS a importância da oração. Vamos juntos ao verso 3 e4: “Se observares SENHOR 

iniquidades, quem SENHOR subsistiria? Contigo, porém, está o perdão para que te 

temam”. Conseguiu entender a colocação do salmista? Em outras palavras ele está te 

dizendo algo assim: Se DEUS estivesse preocupado somente com o seu pecado, que ser 

humano conseguiria fugir da ira de DEUS? Se não fosse a misericórdia e perdão divinos, 

eu e você não teríamos a menor chance de nos salvarmos. Nossa natureza, nosso DNA é 

de seres humanos pecadores. Nós pecamos em atos, palavras e até em pensamentos e se o 

nosso DEUS não nos abençoasse com as bênçãos do perdão o que seria de nós? 

 Um dia DEUS PAI enviou DEUS FILHO a todos os adolescentes que O aceitaram 

como seu Salvador e Senhor e que tem diariamente recebido as bênçãos do perdão. Quem 

aceita a JESUS também passa a ter repulsa pelo pecado e não acha a menor graça em 

pecar. O pecado que antes era algo prazeroso passa a ser algo nojento e quanto mais perto 

estivermos de JESUS menos gosto teremos pelo pecado. 

 Que você possa diariamente conviver com a bênção do perdão, mas que esta 

bênção tão gratuita não te estimule a continuar pecando só para continuar sendo perdoado, 

pois agindo dessa forma você estará zombando do SENHOR e você já sabe que de DEUS 

não se zomba. Quem está em CRISTO é uma nova criatura e não vive em pecado. Essa é 

uma notícia maravilhosa não é verdade? Feliz dia de perdão para você. Que o SENHOR 

te abençoe, te guarde, te proteja e te perdoe hoje e sempre. Amém por isso. 
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Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Terceira Semana 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
4 

 

Vinte e Dois de Setembro 

Calma em DEUS 

 Espera ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre. 

Salmo 131:3 

 Calma parece ser uma palavra ausente no dicionário de quase todos os adolescentes deste 

século XXI. Vivemos todos num mundo neurótico marcado pela velocidade. Parece que todas as 

pessoas querem que você faça tudo para ontem. Seus professores querem sempre que os trabalhos 

escolares deles tenham prioridade, só que eles esquecem que não são únicos e quando você abre 

os seus olhos tem bem uns oito a dez trabalhos para serem feitos e muitos deles para o mesmo dia. 

Quando chega a época de provas, você sonha com a ideia de existir um dia de quarenta e oito 

horas, mas isso é apenas um sonho e você continua correndo, estudando de madrugada, dormindo 

e comendo mal, para tentar dar conta de tudo. 

 Pelo fato de estar na adolescência, muito provavelmente você não deve estar trabalhando 

em nenhuma empresa, mas vou te adiantar que lá, seu futuro chefe e seus futuros supervisores, 

gerentes e diretores vão exigir o máximo de você. Você sempre deverá chegar antes de seu horário 

de trabalho e sair depois. Eles não vão te pagar a famosa hora extra, e se você quiser receber vai ter 

que entrar na justiça do trabalho quando eles te demitirem e fique sabendo que no meio 

empresarial existe duas irmãs gêmeas que sempre irão  andar juntas: a cobrança e a pressa e você 

não terá como fugir das duas. 

 Muitas meninas adolescentes também vivem com pressa. A grande maioria delas tem 

pressa para conseguir um namorado. Elas acham que já estão envelhecendo aos 15 anos e a pálida 

ideia de ficarem sozinhas no futuro as deixa aterrorizadas. Nessa pressa de conseguir um namorado, 

muitas adolescentes se entregam de corpo e alma ao primeiro rostinho bonitinho que aparecer e 

quando a entrega é de corpo você já sabe o que acontece depois de nove meses. Quando estas 

meninas vão fazer o famoso teste de gravidez elas ligam para o celular do namorado para descobrir 

que ele mudou de celular e nunca, mas nunca mais irá aparecer na vida delas. 

 Geralmente as pessoas que tem pressa e fazem tudo correndo têm os nervos à flor da pele 

e são pessoas que passaram a vida inteira sem aprender a planejar sua vida, seu trabalho, seus 

estudos e seus passos. Vou te dar um exemplo bem prático: O culto na minha igreja começa no 

sábado às 9horas da manhã. Que horas eu e minha família saímos de casa para chegar às 9h? 

Saímos às 8h15 min. e chegamos a igreja às 8h20min., com quarenta minutos da mais pura e 

maravilhosa antecedência. Ao chegar bem cedo à igreja, sobra tempo para conversar com irmãos, 

cumprimentar idosos e jovens e a melhor parte é poder ver a igreja começando a encher. Você em 

meio do silêncio pode conversar com o seu DEUS na casa Dele.  Planejo e executo essa rotina há 

muitos anos e tudo isso tem um único objetivo que é chegar com tempo de sobra para curtir a 

maravilhosa presença divina na casa do meu DEUS. Não há pressa, não há correria, não há stress, 

pois aprendi a me programar para adorar ao SENHOR no dia do SENHOR com a qualidade que 

ELE merece. Aprenda a valorizar o tempo que você passa na casa do SENHOR. Vá com calma. 
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Vinte e Três de Setembro 

O Sonho do Rei Davi 

 Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus 

estatutos, que eu lhe hei de ensinar, também os seus filhos se 

assentarão perpetuamente no seu trono. Salmos 132:2 

 Queria poder estar do seu lado para saber de você qual o sonho da sua vida, mas diante da 

óbvia impossibilidade, te pergunto assim mesmo: Qual o sonho mais grandioso que você tem 

guardado em seu coração? Muitos adolescentes que vivem na mais absoluta pobreza, dormindo na 

rua, comendo quando alguém se interessa por eles, sonham com uma cama, um chuveiro, três 

refeições por dia e um lar para chamar de seu onde um pai e uma mãe irão se preocupar de verdade 

por ele. 

 Os adolescentes que vivem em orfanatos têm comida, tem chuveiro, tem cama, roupa 

lavada, passada, mas eles também sonham com um casal que se interesse por eles e os tire de lá e 

os levem para um lugar que também possa chamar de lar.  Já parou pensar quais os sonhos dos 

adolescentes que o  dinheiro pode comprar? Eles moram em mansões, seus pais têm os carros 

mais cobiçados do mercado, alguns, porque não, andam nos helicópteros da família ou mesmo nos 

jatos das empresas de seus pais. Pensou no melhor celular do planeta? Eles têm. Pensou no 

notebook mais potente para poder jogar todos os melhores jogos do mundo? Eles também têm. 

Fico pensando que sonhos esses adolescentes ricos devem ter?  

 Geralmente as pessoas que tem muito dinheiro vivem extremamente preocupadas com as 

pessoas. Quem vai traí-las, sequestrá-las ou chantageá-las, quem vive mentindo para poder enganá-

las ? Elas deixam de viver por conta dessas preocupações, além de viver em função de alta do dólar 

e da bolsa de valores. O coração delas não sai do pregão da bolsa de valores ou da casa de câmbio. 

Não são poucos os que morreram vivendo atrás de mais e mais dinheiro. Eles se preocupam 

extremamente em não perder nada e aumentar cada vez mais o que já têm. Qual o resultado 

imediato dessa vida neurótica? Seus filhos são os primeiros a se revoltarem e não são poucos os 

filhos dos ricos que sempre se envolvem com drogas. 

 Existe muita coisa com a qual sonhar além de bens materiais. O rei Davi sonhava em 

construir um templo para o seu DEUS. Ele sonhou, sonhou, mas DEUS não sonhou o mesmo 

sonho dele e deu ao seu filho Salomão o privilégio de realizar o seu sonho. Por ser um homem de 

guerra e como na guerra morrem muitos inocentes, DEUS achou por bem que Davi não seria o 

mais indicado para construir um templo em homenagem à ELE. 

 Você tem sonhos não materiais ou você também só pensa em dinheiro e tecnologia? Talvez 

você sonhe em ser um médico (a) ou enfermeiro (a) missionário, quem sabe? Talvez um ministro 

de estado ou um advogado competente. Talvez seu sonho seja ser um cantor voluntário para levar 

a Palavra de DEUS cantada em asilos, orfanatos e igrejas? Quem sabe você sonhe com o dia que 

seus pais irão ter um tempo só para você. 

 Não sei quais os seus sonhos, mas você pode contar todos eles para o SENHOR. 
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Vinte e quatro de Setembro 

Vivendo em União 

 Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 

Salmos 133:1 

 A família, o sábado e o trabalho são três instituições sagradas que DEUS criou no ÉDEN 

para deleite de toda a humanidade. Nossos primeiros pais eram agora marido e mulher e, portanto, 

uma família que adorava o SENHOR no santo dia de sábado e trabalhavam durante a semana para 

deixar o jardim do Edén mais lindo que ele já era.  

 DEUS criou o homem do barro e para deixar Adão muito feliz Ele criou uma mulher. 

Através desta companheira maravilhosa eles teriam filhos e esse sempre foi o plano de DEUS. 

Através de muito amor do casal, viriam os filhos para alegrar e encantar toda a família. Vivemos 

num mundo tão complicado e tão infestado pelo pecado que Satanás tem feito e tem conseguido 

atingir a família de diversas formas.  

 Muitos candidatos à pais sequer deveriam ser pais de verdade, pois eles não passam de 

adolescentes que tiveram relação na hora errada e agora, de uma noite para outra, descobrem que 

estão grávidos e o que era para ser motivo de felicidade vira um motivo de divisão e infelicidade. 

Aquela linda adolescente que tinha tudo para ter uma carreira brilhante na vida, no mudo e na 

igreja, acaba se entregando ao seu namorado e por dez minutos de prazer sexual todos os seus 

sonhos vão por água abaixo. Sua rotina agora são consultórios médicos públicos, postos de saúde 

muito abaixo do padrão desejado, falta de remédios, exames marcados e desmarcados e tudo isso 

acontecendo com uma adolescente de treze anos de idade. O namorado de dezessete anos nunca 

mais será visto e no fundo só os planos das meninas é que vão ralo abaixo. O garoto vai contar 

correndo para os amigos que agora ele tem mais um troféu.  

 O filho dessa adolescente que será mãe aos 13 anos terá uma vida normal? Alguém que 

sequer conheceu ou conhecerá seu pai terá uma vida plena e abundante? Uma adolescente grávida 

e sozinha irá conseguir dinheiro em que planeta do sistema solar para bancar suas despesas? Seus 

pais irão se sacrificar e trabalhar agora para poder dar pelo menos dignidade ao seu neto? 

 Existem muitas famílias que andam nos caminhos do SENHOR e os filhos são ensinados 

a esperar o melhor momento para namorar, noivar, casar e só depois engravidar e curtir a bênção 

da paternidade e maternidade. Estes pais irão conduzir sua princesa ou seu príncipe no dia certo, 

na igreja do SENHOR e da casa do PAI irão sair abençoados em nome do SENHOR JESUS 

CRISTO. Neste dia tão especial e festivo, o SENHOR se fará presente na figura do pastor e ele, 

em nome do SENHOR, irá clamar pelas bênçãos celestiais para o mais novo casal da igreja. Depois 

da bênção sacerdotal, esse casal e amigos irão curtir momentos fantásticos de festas e boa mesa. 

Eles irão felizes para a lua de mel, ainda contando com a ajuda financeira dos pais e amigos bem 

chegados.  

 No futuro esse casal também terá seus filhos e agora seus pais viram avós e irão curtir cada 

centímetro quadrado de seu neto. Isso é viver de verdade em união. 
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Vinte e cinco de Setembro 

Culto Vespertino 

 Bendizei ao SENHOR vós todos, servos do SENHOR, que 

assistis na casa do SENHOR, nas horas da noite. Salmos 134:1 

 Ao longo de quase três anos tenho me empenhado diariamente a escrever meditações 

essencialmente bíblicas para a alegria de adolescentes de DEUS que amam a Palavra de DEUS. 

Nesse período todo sempre estimulei cada adolescente a começar a se relacionar com o PAI do 

céu logo nas primeiras horas da manhã quando ninguém clama pela sua atenção, quando o bendito 

celular ainda não está tocando, quando o interfone está mudo e quando reina o mais absoluto 

silêncio na casa. Este ambiente de paz, que excede todo entendimento, só conhece quem já passou 

por lá.  

 Nessa primeira hora, você adolescente começa esse momento ajoelhado diante do 

SENHOR que lhe criou, depois louva e por fim abre a maravilhosa Palavra de DEUS e sai 

abastecido com o melhor alimento espiritual para o início de mais um dia de lutas e batalhas. 

Quando você adolescente entender que pode sim ir dormir mais cedo, ter uma melhor qualidade 

de vida e de sono e todo esse esforço para poder dedicar uma hora para o SENHOR de sua vida, 

você irá se surpreender porque não havia feito isso antes. 

 Levantar cedo, passar na cozinha para deixar que um belo copo de água entre na sua 

circulação sanguínea deixando suas células mais felizes e animadas para encarar o novo dia é 

sempre um bom começo. Chegar na sala e encontrar sua lista diária com o nome de todos os seus 

familiares, amigos, pais e irmãos e poder ir aumentando diariamente o nome de pessoas que você 

ama e está orando também é um privilégio. Se você orar apenas por cinco pessoas por dia você já 

terá incríveis cento e cinquenta e cinco amigos de oração e lembre-se que você pode dobrar este 

número se resolver buscar a presença do SENHOR antes de dormir. 

 Como você se programou para dedicar esta primeira hora para o SENHOR, não se 

surpreenda se você passar uns vinte ou vinte e cinco minutos em oração. A oração sem pressa e 

com toda calma do mundo te deixará mais íntimo da TRINDADE que você não tem a menor ideia 

de como isso é bom de verdade e esses momentos de oração, de pedidos e de agradecimentos, 

irão fazer seu momento de devoção pessoal realmente decolar.  Como segunda opção na 

continuação desse momento, te sugiro a louvar bem baixinho para não acordar sua família, mas 

não fique somente ouvindo os outros cantarem, louve também e dedique à DEUS o melhor de sua 

voz.  Depois de orar e cantar, curtir a maravilhosa Palavra de DEUS será o seu alimento espiritual 

diário. Não tenha pressa nem em orar, nem em cantar e muito menor em ler um capítulo da Bíblia 

por dia.  Tenha sempre à mão uma caneta vermelha, uma régua e faça destes momentos realmente 

bons presentes para sua vida espiritual. Só lembrando, nunca se esqueça de orar antes de abrir a 

Palavra de DEUS, pois o ESPIRITO DE DEUS está do seu lado para lhe ajudar a entender as 

verdades eternas que só a Bíblia tem. Aceite o conselho do salmista e programe-se para estar 

sempre na casa do SENHOR. Repita lá o que você faz em casa.  
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Vinte e Seis de Setembro 

Louvores a DEUS 

 Aleluia, louvai o nome do SENHOR, louvai-o, servos do 

SENHOR, vós que assistis na casa do SENHOR, nos átrios da casa 

do nosso DEUS. Salmo 135:102 

 O Salmo 135 é conhecido pelo título: Louvores a DEUS e o salmista convida os servos de 

DEUS, em especial os que assistem na casa do SENHOR a louvá-lo. Pelo menos no sábado ou no 

domingo a imensa maioria dos adolescentes de DEUS vão à casa do SENHOR par louvar, orar e 

se alimentar mais uma vez da maravilhosa Palavra de DEUS. 

 Minha pergunta para você adolescente hoje é: quando chega a hora do louvor 

congregacional, quando todos os seus irmãos em Cristo são convidados a louvar o SENHOR da 

melhor forma possível, cantando com os lábios, mas também com o coração, você se empenha em 

cantar, fica curtindo os outros cantarem ou continua no Facebook mesmo na hora do louvor? Creio 

firmemente que o verdadeiro louvor não consiste em cantar somente o coro ou fingir que está 

cantando só para enganar a si mesmo, pois você sabe que DEUS não se deixa enganar. Continuar 

fingindo, tentando enganar seus pais ou apenas balbuciar a letra na triste ilusão que você foi à igreja 

e já cumprir sua obrigação para com DEUS, não te levará a lugar algum. 

 Para muitos adolescentes sua vida de louvor é como se fosse uma peça de teatro; tudo 

aquilo que ele faz na hora do louvor é apenas da boca para fora, pois por dentro não está nem aí 

para louvar a DEUS na essência. Enquanto a grande maioria dos adolescentes cristãos louva, vibra 

com este momento único de adoração, os morninhos de Laodicéia fingem que cantam, fingem que 

adoram, fingem que estão conectados com o PAI e fingem que estão felizes. Quem será que os 

morninhos de Laodicéia estão querendo enganar? 

 Existe algo de muito ruim na palavra obrigação. Na verdade, creio que quando se trata de 

adoração nada é tão prejudicial do que fazer as coisas de forma obrigada e isso piora ainda mais 

quando se trata de louvar ao SENHOR. Quando você não sente prazer no louvor e na adoração 

ao SENHOR isso mostra que para você DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO 

não estão mais ocupando o primeiro lugar no trono do seu coração. 

 Por outro lado, quando você entronizou a TRINDADE como os primeiros e melhores 

seres de sua vida, você os louvará com toda a força de seus pulmões e de seu entendimento. O seu 

louvor externo será uma demonstração do louvor interno que está acontecendo em seu coração. 

Sua vida de louvor congregacional ou mesmo pessoal irá refletir o quanto a TRINDADE 

representa na sua vida. Depois que você conhece DEUS de verdade não existe a possibilidade de 

você não louvá-lO ou louvá-lO de forma relaxada. Quando você conhece o SENHOR de verdade, 

louvar deixa de ser uma obrigação religiosa para ser um prazer único. Que sua vida de louvor seja 

plena e abundante. Que o salmista com o verso de hoje tenha te estimulado a melhorar e muito 

seu louvor ao SENHOR. Louvado e engrandecido seja o nome do SENHOR pelo seu louvor a 

ELE desde hoje. 
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Vinte e sete de Setembro 

Deuses Falsos 

 Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos 

homens. Salmos 135:15 

 Este versículo continua: Têm boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não 

ouvem, pois não há alento de vida em sua boca.  Como eles se tornem os que fazem e todos os 

que confiam nele. Salmos 135:16-18. 

 O salmista nos dá um alerta sobre um dos pecados mais ofensivos cometidos contra a 

pessoa de nosso maravilhoso DEUS que é a idolatria. Nosso maravilhoso DEUS, Todo Poderoso, 

Criador dos céus e da terra quando quis fazer uma aliança com os seres humanos nos deixou os 

dez mandamentos. Logo no primeiro ELE mostrou que somente ELE é DEUS, somente ELE é 

soberano e não existe chance para termos uma vida espiritual plena e abundante quando não 

obedecemos ao que ELE mesmo escreveu nas tábuas de pedra que ELE mesmo entregou a Moisés. 

Você lembra do primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Em outras 

palavras só a DEUS é devida honra, glória e poder. Você adolescente só deve adoração a ELE. 

DEUS não aceita de forma nenhuma uma adoração, um coração ou uma mente dividida. Quando 

você aceitou JESUS CRISTO como seu SALVADOR e SENHOR, você declarou para DEUS, 

seus pais e familiares e para o mundo de que lado você está e a quem iria adorar pelo resto de sua 

vida. 

 O povo de Israel, o povo de propriedade exclusiva de DEUS, vivia cercado por nações 

pagãs, por pessoas que nunca tinha ouvido falar da existência de um DEUS Criador, Mantenedor 

e Salvador. Por não conhecê-lO, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, os ratos, as vacas, a chuva e 

por aí vai. O DEUS de Israel também é o seu DEUS e este DEUS está vivo, é inteligente, triuno, 

soberano, totalmente ao contrário dos deuses pagãos que não passavam de meras estátuas de prata 

e ouro. 

 Parece ser uma escolha muito fácil de fazer. Você escolhe adorar ao SENHOR e desprezar 

toda a idolatria reinante no mundo ao seu redor, mas o povo de Israel, que sempre presenciou as 

poderosas manifestações do poder de DEUS, quando se viram sem o seu líder Moisés por quarente 

dias e quarenta noites aceitaram a sugestão de seu fraco líder Arão e este sacerdote do SENHOR 

resolve fazer uma recolta de ouro entre os israelitas. Fez um bezerro de ouro e teve a capacidade 

de dizer para o povo: “São estes ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito”. Êxodo 

32:4 

 Você já parou para imaginar o quanto DEUS gostou de ser comparado a um bezerro de 

ouro? O próprio povo que viu DEUS atuando no Egito, que os tinha livrado da mão do terrível 

Faraó, preferiu acreditar na historinha mentirosa que o fraco sacerdote Arão inventou.  

 Enquanto você viver, você adolescente de DEUS precisa continuar adorando somente ao 

único e verdadeiro DEUS, o único que é CRIADOR, MANTENEDOR E SALVADOR. O resto 

são apenas ídolos falsos, retrato bem fiel de um mundo sem DEUS.  
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Vinte e oito de Setembro 

O Salmo da Misericórdia 

 Rendei graça ao SENHOR, porque ELE é bom, porque a sua 

misericórdia dura para sempre. Salmo 136:1 

 Nunca em nenhum salmo da Palavra de DEUS você encontrará tantas vezes a 

palavra misericórdia como no salmo 136 e não é à toa que ele é conhecido como Salmo 

da Misericórdia. Vou tentar reescrever o salmo sem o famoso complemento “Porque a sua 

misericórdia dura para sempre”, para que você tenha uma visão mais clara da essência do 

Salmo.  

 “Rendei graças ao DEUS dos deuses, ao SENHOR dos senhores, ao Único que 

opera grandes maravilhas , aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu 

a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua 

e as estrelas para presidirem a noite,  aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou 

Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas 

partes o Mar Vermelho e por entre eles fez passar a Israel, mas precipitou no Mar 

Vermelho a Faraó e seus exércitos, aquele que conduziu seu povo pelo deserto, aquele que 

feriu grandes reis, a Seon, rei dos amorreus e a Ogue, rei de Basã, cujas terras deu em 

herança a Israel, seu servo, a que se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou 

de nossos adversários e dá alimento a toda carne. Oh! Tributai louvores ao DEUS dos 

céus, porque a sua misericórdia é para sempre”.  

 Este Salmo revive a história bíblica de nosso DEUS CRIADOR que fez os céus e 

a terra, o sol, a lua, as estrelas, um DEUS que escolheu Abraão para ser o pai de uma nação 

que DEUS quis chamar de sua. Este salmo foi escrito para contar as vitórias de um DEUS 

TODO PODEROSO livrando Seu povo das mãos do fraquinho Faraó, livrando Seu povo 

de morrer afogado no Mar Vermelho e das mãos de tantos outros reis que se acham fortes 

e poderosos, mas quando comparados com o nosso DEUS eram bem fraquinhos. 

 Esse salmo também conta a história de um DEUS vencedor que dá a Israel a 

herança prometida, a vitória sobre os seus adversários e os abençoa com a abundância de 

alimentos, nada mal para um povo que vivia no deserto e faminto. 

 Nosso maravilhoso DEUS fez tudo o que pode pelo Seu povo de Israel. Pois foi 

somente pela Sua misericórdia que Jacó se tornou Israel e dessa forma nasceu mais uma 

grande e poderosa nação na face da terra. Esse salmo consegue ser um inspirado resumo 

do que a misericórdia divina pode fazer por tantas pessoas ao mesmo tempo. O que a 

misericórdia divina tem feito por você? Você consegue enumerar quantas bênçãos você 

adolescente recebe gratuitamente do SENHOR somente por conta de Sua misericórdia?

 Que tal agora ler o salmo de novo e contar quantas vezes existe a palavra 

misericórdia no Salmo da Misericórdia? O desafio está lançado. Agora faça sua parte e 

surpreenda-se com tantas misericórdias num salmo só. Feliz dia de misericórdia para você. 
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Vinte e Nove de Setembro 

A Fidelidade do Senhor 

 Render-te-ei graças, SENHOR, de todo o meu coração, na 

presença dos poderosos te cantarei louvores. Salmos 138:1 

 Quando adolescentes de DEUS rendem louvores ao SENHOR de todo o seu coração, na 

presença dos poderosos desta terra, o SENHOR com certeza se alegra com a fidelidade de seus 

filhos. 

 Vivemos num mundo marcado pela infidelidade. Namoros entre adolescentes começam 

com juras de amor e fidelidade eterna entre meninos e meninas com apenas quatorze anos de 

idade. Para mostrar que a tal da fidelidade será a marca registrada de seus relacionamentos, as 

meninas estimulam seus namorados a provar o que estão falando e lá vão os meninos comprar a 

famosa aliança de compromisso e não são poucos os adolescentes que se utilizam dessa prática.  

Creio firmemente que você pode e deve ser fiel em qualquer idade, mas pense se quatorze 

anos é uma idade propícia para namoro ou para amizade? Com quatorze anos na verdade você 

sequer sabe direito quem você é, o que gosta de verdade, quais os valores e princípios que governam 

a sua vida, muito provavelmente você não tem projetos para além do vestibular, se é que já parou 

para pensar nele. Sugiro que você tente se conhecer primeiro antes de começar relacionamentos 

sérios como o namoro com tão pouca idade. Creio firmemente que se você optar por solidificar 

suas amizades nesta fase de sua vida, com certeza você irá colher excelentes amigos. Meus melhores 

amigos, os mais chegados, aqueles que comem na minha casa a qualquer momento, se tornaram 

meus amigos quando eu era adolescente. 

O Salmo 138 também nos fala de gratidão que devemos dar ao SENHOR por ELE ser 

fiel. Você pode confiar plenamente no SENHOR. Você pode depositar todas as suas esperanças 

no SENHOR. Você pode ter a certeza plena e absoluta de que DEUS cumprirá a Sua palavra. 

Você pode acordar diariamente todas as manhãs, dobrar seus joelhos e orar ao seu DEUS que 

ELE estará te ouvindo. Você pode acreditar que o nosso maravilhoso DEUS designou um anjo 

para cuidar exclusivamente de você. Você pode andar diariamente na companhia do ESPIRITO 

SANTO DE DEUS, você pode ter a certeza plena que seu líder e salvador JESUS CRISTO 

morreu para pagar os seus pecados na cruz do Calvário 

Você pode dormir diariamente com a certeza absoluta que o seu DEUS está no comando 

deste universo. Você pode confiar que JESUS CRISTO um dia descerá do céu com milhões de 

anjos e ELE virá buscar todos os que O aceitaram e guardaram Suas leis, você pode acreditar que 

você morará com ELE por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Por que você pode acreditar em 

tantas coisas maravilhosas? Porque DEUS É FIEL. 

Dobre-se diante do SENHOR e agradeça por ELE ser FIEL. 
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Trinta de setembro 

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 Davi estava inspirado 

quando escreveu tantos salmos para honra e glorificar 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 mostre-nos o ambiente que seu povo tinha vivido em 

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 saudades. Todos nós temos saudades e principalmente 

saudades 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 e 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, pois 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 o céu com JESUS. Sem saudades do pecado e dos 

pecadores. Tenha um lindo dia com JESUS. 
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