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Sejam Bem Vindos! 

  

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

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

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

  

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

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

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

  

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

  

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

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

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

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

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

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

nossa salvação? 

  

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

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

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

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

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

louvado pelas suas vidas tão adolescentes. 

  

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

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

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

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

  

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

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

para 2016. 

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

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

ache no Facebook. 

Boa leitura.  

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

E o Mar 

vermelho se 

abre quando 

menos 

esperarmos... 

 

Clique na Bíblia 

ao lado  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

 O Grande Mar Vermelho  
 

O mar Vermelho (árabe:Bahr el-Ahmar, 
hebraico Yam Suf ou Hayam Haadóm) é um golfo do 
oceano Índico entre a África e a Ásia. Ao sul, o mar 
Vermelho comunica com o oceano Índico pelo estreito 
de Bab el Mandeb e o golfo de Áden. A norte se 
encontram a península do Sinai, o golfo de Aqaba e o 
canal de Suez (que permite a comunicação com o mar 
Mediterrâneo). 

O mar Vermelho tem um comprimento de 
aproximadamente 1900 km, por uma largura máxima 
de 300 km e uma profundidade máxima de 2 500 
metros na fossa central, com uma profundidade média 
de 500 m, sua água tem um percentual de salinidade 
de aproximadamente 4% (ou 40‰). O mar Vermelho é 
famoso pela exuberância de sua vida submarina, sejam 
as inúmeras variedades de peixes ou os magníficos 
corais. A superfície do mar Vermelho é de 
aproximadamente 450 000 km², com uma população 
de mais de 1000 espécies de invertebrados, de 200 
espécies de corais e de ao menos 300 espécies de 
tubarões. 
 

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=TKOvKRDPAa8
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/hiLzBDcHERn
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/8/6+
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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 

DEIXA LEVAR - Roberta Spitaletti 
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Nos  Caminhos do SENHOR 

Mar vermelho e rio jordão 

 Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do SENHOR 

passaram firmes no meio do Jordão e todo o Israel passou a pé enxuto, 

atravessando o Jordão. Josué 3:17 

 Quando parei para escrever mais uma meditação, pensei em você adolescente que ama a Palavra de 

DEUS, sonhava em mostrar para você os lugares e caminhos que o SENHOR esteve lado a lado com Seu povo 

aqui na Terra. 

 Este ano já falamos do Jardim do Éden, da arca da esperança com Noé e sua família sendo salvos do 

grande dilúvio e sobre o monte Sinai que tremia e fumegava enquanto o SENHOR entregava Sua lei para o 

seu servo Moisés. Sempre que me lembro das incríveis histórias do Velho Testamento, me recordo de dois 

momentos únicos onde o nosso grande DEUS se fez presente para mostrar para Seu povo que eles poderiam 

sempre enfrentar qualquer desafio, pois ELE estaria lá para apoiá-los. Além de apoiá-los, creio plenamente 

que DEUS queria mostrar para eles que não deveriam olhar para trás. Tanto no Mar Vermelho quanto no 

episódio do Rio Jordão, Deus tinha aprendizados incríveis para lhes ensinar. Quando DEUS quis ensinar o 

Seu povo que ELE poderia tirá-los da condição de escravos, que ELE queria ser o DEUS de uma nação livre, 

soberana e rica, que eles poderiam sempre confiar no SENHOR mesmo que um exército de inimigos os 

estivessem pressionando, ELE os fez passar pela prova do mar Vermelho. Montanhas de um lado, mar 

Vermelho do outro, os inimigos quase encostando em seus exércitos. Qual era a única saída? O SENHOR 

sempre foi, é e sempre será nossa melhor saída. É NELE que temos que encontrar a solução de nossos 

problemas. É NELE que devemos confiar. 

 Os egípcios vendo que perderam milhões de escravos saíram a persegui-los e chegaram a entrar até 

o meio do mar Vermelho na tentativa de intimidar o povo de Israel. O povo de Israel está passando a pé 

enxuto no meio do mar, o exército de Faraó logo atrás e a pergunta é: onde estava o SENHOR numa hora 

dessas? DEUS abandonaria o Seu povo?  Em Êxodo 14:24, a Palavra de DEUS nos diz: “Na vigília da manhã, o 

SENHOR, na coluna de fogo e nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos 

egípcios”. E DEUS dá a ordem para que seu líder Moisés estendesse a mão sobre o mar Vermelho e desta 

forma o SENHOR que estava na coluna de fogo e de nuvem derrubou os inimigos de Seu povo. 

 Moisés cumpriu sua missão, mas como ninguém é eterno a não ser o SENHOR, seu ajudante Josué 

torna-se o novo líder deste povo de DEUS. À semelhança de Moisés que teve um mar Vermelho para 

enfrentar, Josué teve um rio para superar. Em seu livro ele mesmo nos conta como foi o desafio: Porque há 

de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do SENHOR, o SENHOR de 

toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vem de cima se amontoarão. 

DEUS já havia providenciado a forma como Seu povo atravessaria mais esse desafio molhado sem ter que 

molhar os pés. 

 Dois desafios, dois líderes, o mesmo povo, um mar Vermelho, um rio Jordão e o nosso DEUS do lado 

de Seu povo na coluna de fogo e nuvem. Sempre que o povo de DEUS precisou de DEUS ELE nunca se negou 

a ajuda-los. Sempre que adolescentes precisarem do SENHOR, ELE estará do seu lado para lhe ajudar e apoiar. 

Foi assim com o Seu povo no passado e ELE é o mesmo com o Seu povo de hoje. Você sempre pode confiar 

no SENHOR. Amém por isso. 

  

Robinson H. Amorim 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Maio 

A Boa Vontade do Rei Artaxerxes 

 Bendito seja o SENHOR, DEUS de nossos pais, que deste modo 

moveu o coração do rei para ordenar a casa do SENHOR, a qual está 

em Jerusalém. Esdras 7:27 

 O sacerdote e escriba Esdras recebeu do rei Artaxerxes um grande presente; ele poderia 

sair de Babilônia e voltar para Jerusalém e como se não bastasse tal realidade, ele poderia levar 

quem ele quisesse junto. DEUS opera de diferentes formas para abençoar Seu povo e o livro de 

Esdras nos mostra o quanto DEUS pode e até onde ELE vai para interceder e salvar quem lhe 

pertence. 

 O primeiro rei da Pérsia a ser influenciado diretamente pelo Espírito Santo de DEUS foi 

Ciro. Foi ele quem escreveu o decreto e foi graças a ele que o povo de Israel, além de liberdade, 

conseguiu os recursos para começar a construir o templo. Quando os inimigos de DEUS tentaram 

e conseguiram parar a obra do templo, foi a vez do ESPÍRITO SANTO intervir junto ao rei Dario. 

Dario foi buscar o que e onde? Ele foi buscar o decreto de Ciro em sua cidade Babilônia. Quando 

ele acha o decreto de Ciro, também faz o seu decreto reforçando ainda mais o que Ciro havia 

escrito no dele. Assim a obra continuou a pleno vapor e abençoada ainda mais com os recursos 

reais. 

 Agora chegou a vez do ESPÍRITO SANTO DE DEUS mexer com o coração do rei 

Artaxerxes e ele permite que o sacerdote Esdras saia de Babilônia, volte para Jerusalém e ainda de 

brinde olhe o que Artaxerxes fez: “Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de 

Israel, e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá”. Esdras 7:13 

 Além de liberá-lo, Artaxerxes abriu a porta de Babilônia para todo israelita que estivesse 

morando por lá para sair em direção de Jerusalém. Artaxerxes e seus sete conselheiros deram seu 

ouro e sua prata, mais o ouro e a prata de Babilônia e o restante dos utensílios do templo que ainda 

estavam por lá. 

 É importante que você adolescente saiba que os grandes e poderosos do mundo não estão 

lá apenas para enfeite. Eles não estão lá por acaso. No momento certo, no templo de DEUS, os 

poderosos abrem suas mentes, seus corações e seus cofres para abençoar o povo de DEUS.  

 DEUS tem um plano para cada autoridade humana que se levanta nessa terra e com certeza 

o plano maior de DEUS para a vida de cada um deles é que aceitem JESUS como seu Salvador e 

Senhor. Consegue imaginar uma sociedade dirigida e liderada por homens de DEUS que não se 

compram e não se vendem? Consegue em meio à podridão moral em que vivemos neste mundo 

ver a diferença que JESUS não faria na vida de nossos governantes? Você pode ser um Esdras 

moderno e fazer a diferença na vida de muitos. Louvado seja o SENHOR que um dia se agradou 

de você e o salvou. 
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Dois de Maio 

A Boa Mão de DEUS 

 A boa mão de DEUS é sobre todos os que o buscam, para o bem 

deles, mas a sua força e a sua ira, contra todos os que o abandonam. 

Esdras 8:22 

 Depois de receber de presente do rei Artaxerxes a oportunidade de voltar para Jerusalém e de 

ter sido abençoado com recursos extras para construir o templo, Esdras reúne os líderes de família e 

começam a viagem da volta. Depois de apenas três dias, Esdras fez uma vistoria no povo e não achou 

ali nenhum dos filhos de Levi, ou seja, os responsáveis pelos serviços do santuário. Você adolescente 

consegue entender que logo os sacerdotes escolhidos por DEUS para o oficio do santuário não estavam 

indo? Imagine se o Espírito Santo de DEUS que estava presente na vida de Esdras não o influenciasse 

a fazer essa vistoria? Ele chegaria a Jerusalém com vários chefes de família, com mais recursos para 

terminar o templo, mas sem os principais trabalhadores do tabernáculo que eram os sacerdotes. 

 Rapidamente Esdras convocou os chefes das famílias que por sua vez se dirigiram a um cidadão 

israelita por nome Ido, com a ordem expressa para trazerem os ministros para a Casa de DEUS. Depois 

de resolvido esse impasse, duzentos e vinte levitas resolveram se incorporar ao grupo. 

 Parei para pensar o que prendeu duzentos e vinte sacerdotes em Babilônia? O que os fazia 

amar mais Babilônia que Jerusalém? Por que eles foram intimados a ir para Jerusalém ao invés de se 

oferecer de bom grado para trabalhar na obra do SENHOR? Fico pensando quantos adolescentes 

cristãos estão vivendo no mesmo conforto dos sacerdotes em Babilônia, sem nenhum interesse no 

serviço que existe para eles em Israel. Muitos adolescentes estão felizes com a vida boa e confortável 

que vivem nessa terra. Quando em sua igreja lhes é pedido que ajudem, organizem, louvem ou façam 

qualquer coisa para o avanço da casa de DEUS na terra, a reclamação é uma constante. Graças ao 

SENHOR que a grande maioria dos adolescentes de DEUS não tem esse perfil.  

 Antes de continuar, Esdras apregoa um jejum para pedir a proteção de DEUS para sua viagem 

Veja o motivo que levou Esdras a fazer o jejum: Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros 

para nos defenderem do inimigo no caminho. Esdras 8:22 

 Esdras teve vergonha de contar com mais esse ajuda real, mas ele sempre podia contar com a 

boa mão protetora do SENHOR, para protegê-lo e a seu povo. Não é maravilhoso andar como 

peregrinos que somos nessa terra, sempre podendo contar com a poderosa mão de DEUS para te dirigir 

por este mundo de trevas? Como adolescente você tem o hábito de sempre orar antes de sair de casa? 

DEUS sabe que você precisa da proteção DELE, mas você consegue se ajoelhar antes de sair de casa e 

clamar por sua proteção para mais um dia de luta? DEUS sempre estará ao seu lado. Feliz dia para 

você. 
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Três de Maio 

Quebrando as Regras 

 Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos e suas filhas não 

tomareis para os vossos filhos e jamais procurareis a paz e o bem destes povos, 

para que sejais fortes e comais o melhor da terra e a deixes por herança a 

vossos filhos para sempre. Esdras 9:12 

 Depois da proclamação do jejum, Esdras separou e entregou aos sacerdotes todas as ofertas 

que havia ganhado de Artaxerxes e seus sete conselheiros, ele continuou sua caminhada até 

Jerusalém. Depois de dias ele vê sua tão sonhada cidade. Nada como ter DEUS como companheiro 

de viagem não é verdade? Veja o que Esdras nos escreve sobre o cuidado e proteção de DEUS no 

verso 31 do capítulo 8: “E a boa mão do nosso DEUS estava sobre nós e livrou-nos dos inimigos e 

dos que armaram ciladas pelo caminho”. 

 Tão logo chegaram a Jerusalém, eles foram imediatamente ao templo para oferecer 

holocaustos ao SENHOR. Ter DEUS como companheiro de viagem e sempre se lembrar DELE 

quando chegar em casa é um excelente aprendizado que Esdras e seus companheiros nos deixam 

na meditação de hoje. 

 Estava tudo aparentemente calmo depois da chegada, até que um dia, alguns príncipes 

procuraram Esdras para lhe trazer uma notícia não muito boa. O povo, os sacerdotes e os levitas, 

muito provavelmente ao longo do tempo de permanência em Babilônia, acabaram namorando, 

noivando e casando com mulheres que não eram israelitas.  

 Pode parecer algo tão comum para você adolescente o fato de namorar ou não alguém de 

sua fé. Para você talvez isso não seja relevante ou talvez você nunca tenha parado para avaliar o 

risco de se relacionar sentimentalmente com alguém que não seja cristão como você. Mas sabe qual 

foi a reação de Esdras? Vou deixar que ele mesmo te conte como foi tensa sua reação escrita em 

Esdras 9:3: “Ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos de 

minha cabeça e da barba e me assentei atônito”! Consegue imaginar a cena? Um sacerdote de 

DEUS arrancando os cabelos da cabeça e da barba por conta de uma notícia ruim? 

 A orientação divina para o povo de Israel no que dizia respeito a relacionamentos que 

levassem a casamento era no sentido de que Seu povo sempre se relacionasse entre si, ou seja, 

israelita casava com israelita. Mais do que ninguém DEUS sabe que quando os filhos de DEUS 

namoram, noivam e casam com os filhos das trevas, geralmente eles abandonam os caminhos do 

SENHOR e o que é pior, abandonam também o SENHOR.  

 Este conselho divino para Seu povo do passado ainda serve para seus filhos em pleno 

século 21. Quando chegar sua hora de namorar, noivar e no futuro casar lembre-se de que DEUS 

prefere que os filhos da LUZ não casem com os filhos das trevas. Siga esse conselho e será feliz. 

Muito mais feliz do que você possa imaginar ou sonhar. 
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Quatro de Maio 

Despedindo-se da Família 

 Agora, pois, fazei confissão do SENHOR DEUS de nossos pais, e 

fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e 

das mulheres estrangeiras. Esdras 10:11 

 Se você adolescente não leu todo o capítulo nove de Esdras com certeza você perdeu a 

chance de ter lido uma das mais profundas orações de confissão e arrependimento de toda a Palavra 

de DEUS. Veja como Esdras começou sua oração em Esdras 9:6: Meu DEUS! Estou confuso e 

envergonhado para levantar a ti a face, meu DEUS, porque as nossas iniquidades se multiplicaram 

sobre a nossa cabeça e nossa culpa cresceu até os céus. 

 Que situação complicada se envolveu o povo de Israel. Durante anos de exílio em 

Babilônia eles acabaram se envolvendo sentimentalmente com mulheres não israelitas. Eles 

namoraram, noivaram e casaram com mulheres que não tinham a mesma fé que eles, ou seja, já 

começaram sua vida de casados de forma dividida. Para quem é casado, já sabe que não é nada 

fácil fazer um casamento dar certo, mesmo tendo a mesma fé. Agora imagine um judeu chegando 

à igreja no sábado do SENHOR, o verdadeiro dia de sábado conforme a Lei de DEUS, e sua 

esposa e filhos não estarem juntos, pois ela adora ídolos e está ensinando seu filho a ir pelo mesmo 

caminho. Este é um resultado real de quem tem o lar dividido. 

 Quando os lideres ouviram a oração e o choro de Esdras, eles também se arrependeram 

do erro cometido e chegaram à conclusão que o melhor era despedir a esposa e os filhos que eles 

tiveram com pessoas estranhas ao povo de Israel. Se quando um simples namoro acaba a situação 

não fica nada fácil, imagine se separar da própria família. Muito complicado você não acha? 

 Na minha adolescência e início de juventude acabei gostando de uma menina que não 

pertencia ao SENHOR. Além de muito bonita, era muito educada e de uma excelente família, mas 

JESUS CRISTO não fazia parte de sua vida. Nosso relacionamento era de amizade apenas, mas 

creio que se tivesse sido mais ousado, poderia tê-la como namorada, pois a atração era recíproca. 

Para minha alegria e felicidade ainda existe e sempre existiu o ESPÍRITO SANTO DE DEUS que 

não se cansava de me alertar que embora eu gostasse dela, ela não seria o melhor para mim. Como 

já conhecia o SENHOR, eu tinha a certeza absoluta que filhos de DEUS se relacionam com filhos 

de DEUS e meses depois DEUS me deu de presente minha namorada, noiva e esposa, porém 

com uma diferença fundamental: ela pertencia ao SENHOR JESUS desde pequena. 

 Os israelitas do tempo de Esdras tiveram que despedir de suas esposas e filhos para 

poderem permanecer fiéis aos caminhos do SENHOR. Escolha difícil para eles e te deixam uma 

lição bem clara: Adolescentes de DEUS se relacionem com adolescentes de DEUS. Não tragam a 

desaprovação divina para o seu relacionamento futuro. 
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 Cinco de Maio  

Por quem os adolescentes oram? 

 Ah! Senhor esteja, pois atentos os teus ouvidos à oração do 

teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu 

nome. Neemias 1:11 

 Vencemos juntos mais uma etapa do estudo, leitura e meditação na Palavra de DEUS. 

Depois de dez interessantes capítulos do livro do sacerdote e escritor Esdras, agora é tempo de nós 

aprendermos com um copeiro. Achou estranho aprender com um copeiro, não é verdade? Mas 

você irá se surpreender com o que o copeiro Neemias tem para lhe ensinar.  

 Nos templos bíblicos o copeiro era um dos cargos da mais alta confiança dos reis e o motivo 

é bem simples. Muitos reis morriam envenenados e desta forma criaram um emprego para alguém 

que fosse da confiança do rei, pois cabia a ele provar a comida e a bebida que o rei tomava. Creio 

que por ser um cargo de tanta confiança e também não querendo morrer à toa, ele deveria fiscalizar 

cada detalhe do preparo dos alimentos. 

 Será que você, vivendo em pleno século 21, devorando a tecnologia de cada novo celular 

que aparece no mercado pode aprender com o copeiro Neemias? Não seria muita pretensão de 

um simples copeiro ter o que ensinar para outras pessoas? Vamos aos aprendizados: Neemias não 

era assim em copeiro tão simples, pois ele ocupava a função de copeiro do Rei Artaxerxes, o rei da 

Pérsia, o maior império do mundo daquela época. Então você já sentiu que Neemias não era 

nenhum pouco fraco.  

 O segundo aprendizado para sua vida ainda tão jovem é que Neemias era alguém de 

confiança. Ser alguém de confiança em pleno século 21 é praticamente impossível. As pessoas hoje 

em dia estão duvidando da própria sombra e talvez as pessoas confiáveis que ainda existam no 

mundo atendem pelo chamado de pai e mãe. Muitas vezes você sabe que seu irmão mente, sua 

namorada mente, seus líderes e professores mentem e quando você coloca todos numa peneira 

acaba ficando perplexo com a realidade que pessoas de confiança são seus pais e isso dependendo 

de como eles foram com você. 

 O terceiro aprendizado é que além de ser alguém da estrita confiança do rei Artaxerxes, 

ele era um homem de oração. Neste seu primeiro capítulo, ele se sentiu incomodado com a 

situação de israelitas pobres que haviam ficado em Jerusalém e, portanto, não haviam ido para 

Babilônia. Seu irmão Hanani trouxe-lhe a triste notícia que o povo pobre estava em grande miséria 

e desprezo, os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas todas queimadas. 

 Qual a primeira atitude de Neemias quando o rei lhe perguntou por que estava triste? Ele 

orou. Ele orou, pois essa poderia ser uma oportunidade que nunca mais voltaria. Você tem projeto 

de oração? Você intercede junto ao trono de DEUS pelos seus pais, amigos e parentes? O que te 

leva a dobrar os joelhos e orar? A oração é parte de sua vida? 
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Seis de Maio 

O Início de um Sonho 

 Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, 

Jerusalém assolada e suas portas queimadas, vinde, pois, 

reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser 

opróbrio. Neemias 2:17 

 Não conheço pessoas que não tenham um sonho. Como nem todos somos cristãos, o 

sonho da grande maioria da humanidade não será ver JESUS voltar nas nuvens dos céus para levá-

los para a Nova Jerusalém. Mas a grande maioria das pessoas tem um excelente sonho material. 

Meu sonho material seria ter uma confortável casa de praia em Porto de Galinhas, em Pernambuco, 

com piscina, com banheiras de hidromassagem e espaço para um campo de futebol e quadra de 

vôlei, para curtir a partir do primeiro dia que eu me aposentasse. Eu iria entrar no Facebook e 

postaria para meus parentes de todo o Brasil que minha humilde casinha estava à disposição para 

recebê-los de coração e bolsos bem abertos. Sonharia em ir ao Aeroporto buscar meus futuros 

netos que ainda nem nasceram para leva-los urgente para as águas paradisíacas das sete praias de 

Porto de Galinhas. Sonhar não paga nada e essa é a melhor parte dos nossos sonhos. 

 Quando lembramos que Neemias era um copeiro, não vem à nossa mente que um copeiro 

poderia ter um sonho mirabolante ou mega, ultra ou power sonho? Na minha concepção, Neemias 

deveria sonhar com um sítio e muitos parreirais para fazer seu próprio suco de uva e nunca mais 

precisar ficar provando o suco do rei. Mas quando li o livro de Neemias pela primeira vez há muitos 

anos atrás, me enganei totalmente. Ele queria nada mais nada menos do que reconstruir toda uma 

cidade e não era uma cidade comum. Ele queria Jerusalém com todas aquelas portas enormes e 

bem trabalhadas para serem restauradas. 

 Se conseguir consertar um quarto ou mesmo uma casa, já dá um trabalho enorme, imagine 

consertar, reestruturar, reedificar uma cidade inteira? Ele conseguiria fazer essa reforma sozinho? 

Com certeza absoluta não. Então além de sonhar com a reforma ele teve que sonhar com os 

trabalhadores. E além de sonhar com esses trabalhadores, ele teria que vender esse sonho para os 

trabalhadores. Quando muitas pessoas querem fazer algo, elas precisam sonhar juntas e quando 

essas muitas pessoas que sonharam juntas resolverem trabalhar juntas, muita coisa boa acontece. 

 Qual terá sido o trabalho de marketing de Neemias? Ele convocou todos os israelitas 

pobres e os colocou para trabalhar? Ele foi divulgar seu projeto de casa em casa? Ele procurou o 

governador da cidade e falou de seus sonhos? Ele foi bem sucedido? A resposta está na última 

parte do verso 18: “Então disseram: Disponhamos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a 

obra”. 

 Você adolescente já entregou seus sonhos nas mãos do SENHOR? Ele já aprovou os seus 

planos para o seu futuro? Você compartilha seus sonhos com o seu DEUS? 
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Sete de Maio 

Recusando-se a trabalhar 

 Ao lado destes, repararam os tecoítas; os seus nobres, 

porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Neemias 3:5 

 Depois de animar o povo para reconstruir Jerusalém, qual foi a estratégia de Neemias para 

alcançar o sucesso? Ele convocou diversos líderes e os dividiu para reedificar as grandes portas que 

existiam na cidade. Uma cidade com várias portas de entrada e todas elas danificadas. Essas portas 

precisariam ser o objetivo número um do projeto de reconstrução de Jerusalém. 

 Muitas vezes alguns adolescentes querem trabalhar para o SENHOR e não sabem por 

onde começar. Às vezes até começam bem e no meio do caminho as coisas não acontecem como 

previsto e eles ficam perdidos sem saber o que fazer. Então você agora vai aprender com Neemias. 

O primeiro passo sempre é orar. Neemias era um homem de oração. O segundo passo para atingir 

o sucesso num projeto que envolva pessoas: você sempre tem que trabalhar com os líderes e deixe 

que os líderes convoquem as pessoas mais ligadas a ele e desta forma você terá o líder na mão e os 

liderados também. Divulgando o processo para os líderes e eles te apoiando, os próprios líderes se 

empenharão em trazer os amigos. 

 Segundo o capítulo dois de Neemias, vários tipos de líderes se dispuseram a sair de seu 

conforto e começaram a trabalhar. Achei fantástico que o exemplo começou com os pastores. Veja 

o verso um: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos e 

reedificaram a Porta das Ovelhas; consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a 

reconstrução até a Torre de Cem e a Torre de Hananel. Quando pastores acostumados a visitar 

membros, fazer aconselhamento, elaborar sermões, dirigir momentos espirituais em 

acampamentos saem destas atividades para carregar pedras, areia e tijolos, acabam dando um 

excelente exemplo para suas ovelhas; que querem ver seu líder espiritual também com a mão na 

massa. 

 Além dos sacerdotes, você deve ter encontrado outros profissionais como perfumistas e 

ourives, ambos com trabalhos extremamente sensíveis e não mediram esforços em fazer o que 

todos estavam fazendo. Eles deixaram seu ganha pão por um tempo e deram esse tempo para a 

obra do SENHOR. 

 Mas o nosso verso de hoje, fala de uma classe muito conhecida nas igrejas. São os “nunca 

podem”. Eles nunca podem orar, nunca podem cantar, nunca podem construir igrejas, nunca 

podem doar ofertas, nunca podem lavar a louça ou limpar a nave da igreja quando a zeladora faltar. 

Os nunca podem do livro de Neemias pertenciam a categoria dos nobres e com certeza, eles se 

recusaram a trabalhar para evitar de se misturar com o povo. 

 

 Os nobres se esqueceram de quando se trata de trabalhar na causa de DEUS, só existe 

uma categoria de pessoas e elas atendem pelo nome de servos de DEUS. Isso basta. 
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caminhar com Deus 
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Oito de Maio 

Corrigindo Um Erro 

 Ouvindo eu, pois o seu clamor e estas palavras, muito me 

aborreci. Neemias 5:6 

 O capítulo cinco de Neemias conta uma triste realidade a respeito de exploração de 

pessoas. Os judeus pobres que ficaram na cidade de Jerusalém não tinham a menor condição de 

sobreviver naquela condição de miséria e para comer que é o mínimo necessário para uma 

sobrevivência digna, eles se submeteram a penhorar suas casas e seus filhos como escravos para 

seus irmãos judeus ricos e abastados. 

 Os irmãos mais ricos e abonados ao invés de socorrer os irmãos pobres, mediante doação 

de ofertas, aproveitaram o momento crítico e desesperador de suas vidas para afundar mais aqueles 

pobres irmãos. Imagine a seguinte situação bem típica do século vinte e um: Você um adolescente 

bem de vida ao voltar do cursinho é abordado por um mendigo que lhe implora um almoço. Você 

olha para aquele filho de DEUS que só tem um cobertor corta febre, aquele bem duro e que custa 

uma miséria de tão barato que é. Você tenta evitar chegar perto dele, pois o cheiro de mendigo 

geralmente é insuportável Muitos deles não tomam banho há meses e se não bastasse isso, muitos 

deles que moram em ambiente frio, urinam no próprio cobertor para se aquecer. Você lembra de 

que JESUS CRISTO disse que deveríamos ajudar os pobres e vai até um restaurante e compra 

uma quentinha deliciosa com arroz, feijão, salada, duas coxas enormes de frango, suco e sobremesa. 

Quando o mendigo vê a cena, não consegue acreditar. Antes, porém de dar o almoço para o 

cidadão, você pergunta para ele se ele te daria o cobertor em troca. Veja bem: a situação dele é 

desesperadora e você ao invés de ajudar, pedindo o coberto dele você só irá piorar. 

 Era exatamente isso que os judeus ricos estavam fazendo com os judeus pobres. Além de 

terem tirado todos os seus bens, agora eles queriam a casa e os filhos. Em suma eram mega 

exploradores. O nome desse pecado é usura. É um explorador que quer ficar cada vez mais rico 

explorando o máximo o seu próximo. 

 Aquele povo pobre clamou a Neemias, seu novo líder, para se libertar do jugo da opressão 

destes exploradores. Veja o que eles falaram no verso três: As nossas terras, as nossas vinhas e as 

nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Você adolescente consegue enxergar 

em que atoleiro aquele povo pobre estava? Deixaram todos os seus bens como garantia de sua 

sobrevivência. 

 Para honra e glória de nosso DEUS, os nobres e magistrados aceitaram a repreensão de 

Neemias e restituíram-lhes as terras, as vinhas, os olivais, as casas e uma parte do dinheiro que 

haviam exigido dos pobres. 

 Não faço a menor ideia da condição sócio econômica de sua família, mas hoje a Palavra 

de DEUS nos ensinou a ter mais compaixão com quem tem fome. Pense cem vezes antes de encher 

seu prato de comida para jogar fora depois. Um irmão pobre pode precisar de suas sobras para 

sobreviver. Nunca estrague comida. Pense nisso. Feliz dia. 
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Nove de Maio 

Intimidação 

 Sambalate e Gesém mandaram dizer-me: Vem, 

encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém 

intentaram-me fazer mal. Neemias 6:2 

 Estou escrevendo essa meditação em maio de 2015. Em Curitiba onde moro, os ares 

gelados do inverno já chegaram por aqui e os casacos que estavam esperando o momento para sair 

dos guarda roupas já encontram desfilando felizes e alegres nos corpos de seus donos. Com a 

chegada do inverno o seu e meu desafio é continuar levantando cedo, se proteger do frio com um 

roupão quem sabe, dobrar os joelhos, abrir a Bíblia, cantar uma música e adorar seu Salvador e 

Senhor JESUS CRISTO. 

 Nosso verso de hoje fala da tentativa de intimidar Neemias, o copeiro do Rei Artaxerxes, 

a parar com a obra que o próprio DEUS colocara em seu coração para fazer. Sambalate e Gesém 

eram inimigos de Neemias, inimigos de DEUS e inimigos do povo de DEUS e geralmente nossos 

inimigos sempre usam do mesmo artifício da mentira para atingir seus objetivos inescrupulosos. 

Eles mandaram dizer a Neemias que precisavam encontrar-se com Neemias no vale de Ono, 

porém o real interesse deles era prejudicar o servo de DEUS e parar a obra da reconstrução dos 

muros de Jerusalém. 

 Sempre que um missionário voluntário se dispõe a fazer algo que alavanque, que melhore, 

que engrandeça a obra do SENHOR, nosso arqui-inimigo sempre irá suscitar uma legião de críticos 

e inimigos para impedir que o trabalho avance. Por incrível que possa parecer os maiores inimigos 

da causa de DEUS sempre estiveram dentro das igrejas. JESUS CRISTO já havia nos alertado 

desse problema quando disse que o trigo cresceria com o joio, você se lembra? 

 Com a vida dirigida pelo ESPÍRITO SANTO, Neemias descobriu que os dois cidadãos 

do mal queriam prejudica-lo e só mandou mensageiros com uma das mais poderosas repostas 

encontradas na Bíblia: Vejamos sua resposta no verso 3: “Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou 

fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, por que cessaria a obra, enquanto eu 

a deixasse e fosse ter convosco”? 

 O que você aprende com a resposta de Neemias? Quem está fazendo a obra do SENHOR 

não terá tempo para dar bola para o inimigo. Esse é o recado claro que Neemias deixa para você 

hoje adolescente de DEUS. Você com certeza não faz parte da geração dos que ficam parados 

olhando a banda passar. Tenho a plena certeza de que você é um daqueles adolescentes que parte 

para a missão de ajudar o próximo e também de participar da missão suprema que JESUS nos 

confiou que é pregar o evangelho, aguardar e apressar a volta de JESUS.  

 Quem está envolvido num projeto como a volta de JESUS, não tem realmente tempo para 

dar trela para o inimigo. Quem é de DEUS é de DEUS e ponto final. 
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Dez de Maio 

Adolescentes que não fogem 

 Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como 

eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma 

entrarei. Neemias 6:11 

 Depois que os inimigos de Deus, Sambalate e Gesém receberam aquela resposta fantástica 

de Neemias de que ele estava fazendo uma grande obra e não podia descer, chegou a vez de 

Semaías, que era apenas um falso representante nas mãos de Sambalate e Gesém, mentir para 

tentar enganar Neemias. 

 Prezado adolescentes do Senhor Jesus é hora de aprender algo aqui: dificilmente o nosso 

arqui-inimigo recebe um não e vai embora. Sambalate e Gesém tentaram por cinco vezes chamar 

Neemias para um encontro para lhe fazer mal e como eles não conseguiram nada eles tentaram 

Neemias com a mentira de Semaías. Nosso inimigo não se dá por vencido de forma tão rápida e 

se você adolescente não estiver nos caminhos do SENHOR e não estiver alicerçado seu caráter na 

rocha que é JESUS, você vai cair sob os ataques de Satanás.  

 Mas que mentira marota foi essa? Vamos deixar que Neemias 6:10 te responda essa 

pergunta: “Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel (que estava 

encerrado), disse ele: Vamos juntamente à Casa de DEUS, ao meio do templo, porque virão matar-

te, aliás de noite virão matar-te”.  

 Se Neemias não fosse um servo de DEUS, guiado e dirigido pelo Espírito Santo 

diariamente ele certamente teria acreditado em Semaías e ao ler estes versos aprendi que devemos 

duvidar e questionar quando homens, mulheres, adolescentes, jovens e idosos que não são do 

SENHOR resolvem falar e aconselhar. As pessoas que não conhecem a DEUS e não O tem como 

o primeiro e melhor de sua vida, tem uma facilidade muito grande para mentir. Nós os filhos de 

DEUS recebemos das mãos do próprio DEUS uma lei que nos impede de mentir. DEUS foi bem 

claro quando escreveu em tábuas de pedra: “Não dirás falso testemunho contra seu próximo”. 

 Qual foi a reação de Neemias à mentira de Semaías? Nosso verso de hoje mostra a reação 

de um homem de DEUS falando com um mentiroso: Homem como eu não fugiria. 

 Excelente atitude que só poderia vir de um servo de DEUS. Ele não fugiria diante de uma 

mentira. Ele não se deixaria levar pelo mais antigo engano de Satanás. Adolescentes, jovens, adultos 

de DEUS não fogem diante dos enganos e mentiras dos inimigos do SENHOR. Que DEUS PAI, 

DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO sejam a sua força e que você continue sempre 

andando nos caminhos do SENHOR, sempre falando a verdade. O mundo não precisa de mais 

mentirosos do que já tem e não será você que irá aumentar a lista deles não é verdade? Feliz dia 

para você. 
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Onze de Maio 

52 dias de Trabalho 

 Acabou-se, pois o muro aos vinte e cinco dias do mês em 

cinquenta e dois dias. Neemias 6:15. 

 Depois de tantas tentativas do inimigo para distrair Neemias e fazê-lo desistir da missão de 

reconstruir o muro de Jerusalém, nosso verso de hoje nos dá o tamanho do esforço concentrado 

que Neemias e seus colaboradores levaram para colocar tijolo sobre tijolo e proteger a cidade. Pode 

parecer muito tempo, mas consertar todo o muro que cercava uma cidade como Jerusalém é muito 

pouco tempo. 

 Qual seria o segredo do sucesso de Neemias e sua equipe? Seria sua disposição inabalável 

de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda? Homens como Neemias, que não 

perdem o foco são extremamente necessários quando se trata de cumprir uma missão.  

 Será sua incrível habilidade de vendedor de sonhos o segredo de seu sucesso? Neemias 

saiu de sua função de copeiro do rei e divinamente inspirado ele sonhava em reconstruir sua cidade. 

Largar temporariamente seu emprego e convencer milhares de pessoas que não o conheciam o 

tornou um excelente vendedor de sonhos não é verdade? Seria a adesão de centenas de israelitas 

o segredo dessa obra ir tão rápido? Será que o segredo seria aquela ideia fantástica de colocar os 

colaboradores para trabalharem perto de casa, para poderem trabalhar e cuidar da família ao 

mesmo tempo? 

 É normal que como humanos que somos queiramos o mérito de nossas vitórias, pois afinal 

de contas lutamos para isso. Um dia você adolescente irá realizar um de seus sonhos. Você irá se 

despedir do ensino médio e vai encarar o Enem ou alguns vestibulares para entrar na universidade. 

Não sei se seus pais são ricos, mas determinadas faculdades como medicina ou odontologia são 

para bolsos muito privilegiados, mas você pode tentar uma vaga numa faculdade federal ou estadual 

e evitar um parcelamento do Fies por exemplo. 

 Você vai investir tempo, dinheiro e relacionamento para conseguir atingir seu sonho que é 

ver seu nome sendo lido no dia de sua formatura. Se você pertence à raça que ama e curte seus 

pais e irmãos, eles estarão lá te dando a maior força e essa data nunca mais sairá de sua memória. 

Acabei de lembra de minha formatura agora e lembro que meus pais e irmãs estavam lá. Quando 

você chegar ao topo, você irá se lembrar de DEUS e de seus pais? 

 O verso 16 de Neemias 6 nos mostra qual foi o segredo da vitória: Sucedeu que ouvindo 

todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu 

próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso DEUS é que fizemos essa 

obra. Quem ganhou o crédito? O SENHOR e quem foi que reconheceu? Os próprios inimigos 

de DEUS. Quando DEUS age, ninguém segura. 
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Doze de Maio 

Homens de Confiança 

 Eu nomeei Hanani meu irmão e Hananias, maioral do 

castelo, sobre Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a 

DEUS, mais do que muitos outros. Neemias 7:2 

 Coloque-se por um momento no lugar de Neemias. Em cinquenta e dois dias, ele e sua 

equipe reconstruíram os muros de Jerusalém e esta não era uma cidade qualquer. Qual seria sua 

primeira atitude ao ver que tudo estava pronto? Ele tinha abandonado provisoriamente seu 

emprego como copeiro do rei Artaxerxes, reconstruiu o muro e agora iria embora?  

 Neemias não iria largar o barco desta forma. Terminar o muro era apenas a primeira parte 

do projeto. A cidade agora estava cercada e ele assumiu a missão de ser o novo governador da 

cidade. Seus próprios irmãos israelitas esperavam que ele assumisse esse encargo, uma vez que a 

ideia fora dele e o trabalho de convencer e motivar a todos também partiu dele. Ao invés de se 

manter sozinho no poder, como fazem os ditadores, ele convidou seus homens de confiança: 

Hanani, seu irmão e Hananias. 

 A principal virtude de Hananias conforme nosso verso de hoje era ser um homem fiel e 

temente a DEUS. e Neemias vai mais longe como relação à Hananias, dizendo que ele era mais 

fiel dos muitos outros. Mas será que Neemias parou por ai? 

Neemias nos diz no primeiro verso deste mesmo capítulo: “Uma vez reedificado o muro 

e assentadas as portas, estabeleceu os porteiros, os levitas e os cantores e depois escolheu os 

administradores”. Imagine, prezado adolescente como não deve ter sido valorizada a profissão de 

porteiro. Naquela cidade onde as portas estavam arrasadas, poder ser o responsável pelo trânsito 

de pessoas tanto para fora como para dentro de Jerusalém era algo de muita responsabilidade. 

Como as empresas, as igrejas, a sociedade como um todo precisa de homens fieis e 

tementes a DEUS! Quantos cristãos deram sua vida a causa de DEUS em todas as épocas 

simplesmente para se manterem fieis ao SENHOR e aos princípios aprendidos em sua Palavra. 

Neemias não poderia começar seu projeto de reorganizar a cidade sem seus homens de confiança. 

 Um dia você adolescente irá conhecer o mundo do trabalho. Muito provavelmente você 

sonhará com uma formação universitária, técnica ou será um empreendedor. Independentemente 

do que você escolher, seus futuros patrões estarão te observando principalmente no quesito 

honestidade e integridade. Se você for honesto e integro, você já tem muita vantagem em relação 

aos demais candidatos ao bom emprego. Ser fiel a DEUS é a sua marca de caráter e você terá o 

privilégio de tornar seu DEUS conhecido para outras pessoas. Quando você juntar sua fé com a 

virtude da honestidade e integridade, suas chances de crescer na vida são ilimitadas. Ore por um 

futuro integro e temente a DEUS. Permaneça diariamente nos caminhos do SENHOR e aguarde 

suas bênçãos. 
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Treze de Maio 

Entendendo o que se ouve 

 Esdras, o sacerdote, trouxe a Lei perante a congregação, 

tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram 

capazes de entender o que ouviam. Neemias 8:2 

 Depois que Neemias escolheu seus homens de confiança, depois que escolheu os 

porteiros, os cantores e os levitas, muitos líderes de família colocaram a mão no bolso e deram 

donativos para começar a reconstrução do templo. Então chegou o tão esperado momento único 

e fantástico para aqueles israelitas irem novamente ao templo. Eles puderam ver sacerdotes e 

escribas lendo e explicando a Palavra de DEUS. 

 Veja quanto tempo Esdras ficou lendo explicando a Palavra de DEUS: “E leu no livro, 

diante da praça que está fronteira à Porta das Águas, desde a alva até ao meio dia, perante homens 

e mulheres e os que podiam compreender e todo o povo tinha ouvidos atentos ao Livro da Lei”. 

Neemias 8:13 

 Da alva até o meio dia, são aproximadamente seis horas envoltos num culto de adoração e 

no verso acima nos é dito que eles ouviam com atenção. Quanta diferença entre esse culto e os 

modernos cultos que vemos nas igrejas ditas cristãs não é verdade? A imensa maioria da cristandade 

só vai à igreja uma vez por semana e os porteiros ou zeladores das igrejas acabam vendo seus irmãos 

em Cristo apenas um dia por semana quando eles vão. 

 Os cultos de meio de semana ou de domingo são para os privilegiados que aprenderam a 

trocar a televisão pela companhia do SENHOR em sua casa. Sabemos que muitos universitários 

estudam e não podem ir às quartas- feiras, mas a imensa maioria dos membros da igreja realmente 

tornou sua adoração pessoal algo a ser feito apenas um dia na semana. Funciona como se fosse 

uma obrigação ir à igreja para se sentir bem com DEUS. 

 Um elemento totalmente estranho à autêntica e real adoração tem sido uma maldição 

dentro das igrejas e você com certeza sabe que estou falando, do celular. A grande maioria de 

membros e não são só os adolescentes, assumiu uma dependência tão grande deste aparelho que 

não consegue sequer desligar nos momentos sagrados e separados de adoração. Desta forma vemos 

o contraste bem claro entre os verdadeiros adoradores e os falsos.  

 Verdadeiros adoradores se preparam ao longo da semana para um encontro com seu 

DEUS. Eles se preparam para louvar, anunciar, transmitir ensinamentos bíblicos, pregar ou mesmo 

atuar na recepção ou no recolher das ofertas. Eles vão lá com sua melhor roupa, sua família chega 

cedo, eles oram quando chegam e curtem cada momento de uma esperada adoração, até serem 

bruscamente interrompidos por adolescentes e adultos rindo e zombando de notícias de seu 

celular. Muitos adolescentes modernos passam bem longe do estilo de adoração que o povo de 

Israel demonstrou em Jerusalém. A maioria sequer ouve e muito menos fica atendo. A quem você 

realmente adora quando vai à igreja? 
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Quatorze de Maio 

Adoradores 

 Esdras bendisse ao SENHOR, o grande DEUS e todo o povo 

respondeu: Amém! Amém! E, levantando as mãos, inclinaram-

se e adoraram o SENHOR com o rosto em terra. Neemias 8:6. 

 A Palavra de DEUS nos diz em Neemias 8:4 e 5: “Esdras, o escriba estava num púlpito de 

madeira que fizeram para aquele fim. Esdras, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava 

acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé”. Depois que o povo ficou em pé aconteceu 

exatamente o que está escrito em nosso verso de hoje: Esdras bendisse ao SENHOR, o povo se 

inclina com o rosto em terra em sinal de humildade e adora ao SENHOR. 

 Prezado adolescente, quando o assunto é adoração não existe espaço para o famoso 

“depende” ou tão conhecido “meio termo”. Tanto DEUS PAI, quanto DEUS FILHO, quanto o 

DEUS ESPIRITO SANTO, não aceitam concorrentes. Ou eles são o seu DEUS ou você optou 

por trocá-lo por qualquer outro deus falso. A Trindade deve ser a única que nos faz ajoelhar com 

o nosso rosto em terra. 

 A adoração exclusiva à Trindade era algo que sempre incomodou muito Lúcifer, o anjo de 

luz. Por ser o regente do coro celestial, em algum momento inexplicável em sua vida, ele sonhou, 

ele viajou em seus pensamentos acreditando que poderia ser igual a JESUS. Quanta pretensão 

querer receber a honra, a glória e o poder que sempre devem ser dedicados somente ao SENHOR. 

 Aquele pensamento horrível que misteriosamente entrou em sua mente, foi crescendo 

mais e mais e sua estratégia foi influenciar seus amigos anjos e acusar DEUS de tirano e ditador. 

DEUS em sua enorme sabedoria preferiu não fulmina-lo logo no início de seus devaneios mentais, 

pois se agisse desta forma quem estaria certo seria Lúcifer e suas acusações estariam totalmente 

fundamentadas. Se DEUS fosse movido pela vingança, ELE teria destruído Lúcifer e um terço dos 

anjos teriam motivos para duvidar ainda mais do caráter de DEUS. 

 DEUS espera pacientemente que milhões de anjos fiquem sabendo da rebelião e desta 

forma cada anjo deveria estar bem consciente do lado em que deveria se posicionar. Quando 

DEUS anunciou que Lúcifer seria expulso do céu, um terço de milhões de seres criados a imagem 

e semelhança de DEUS, resolveram trocar de DEUS. Seu novo deus agora seria uma criatura igual 

a eles e não mais o Criador. Esta foi a pior de todas as escolhas jamais feita por um anjo. Trocar o 

SENHOR pela criatura é a base do pecado em nossa terra. 

 Prezado adolescente, que tipo de adorador você é? De que lado do grande conflito você 

está? A que exército você pertence? O que falta para você aceitar a JESUS, como seu Salvador e 

SENHOR de sua vida? Você vai demorar muito para escolher JESUS? 
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 
Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
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____________________________________________

___________ 

Segunda Semana 
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Quinze de Maio 

A Alegria do SENHOR é a vossa força 

 Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai, bebei bebidas doces 

e enviai porções aos que não tem nada preparado para si. Portanto não vos 

entristeçais, porque a alegria do SENHOR é a vossa força. Neemias 8:10 

 Antes de comentarmos o nosso verso de hoje, veja o que aconteceu em Neemias 8:9:  

Neemias era o governador e Esdras, sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo 

lhes disseram: Este dia é consagrado ao SENHOR, vosso DEUS, pelo que não pranteeis, nem 

choreis! Porque o povo chorava ouvindo as palavras da Lei. 

 Prezado adolescente, consegue visualizar a cena? A Palavra de DEUS sendo lida, o povo 

diz amém e amém, o povo se ajoelha, adora o SENHOR e chora de felicidade pelo reencontro 

com o PAI e Sua Palavra. Você já chorou enquanto o Espírito Santo de DEUS, através de uma 

música ou de um apelo tocou seu coração? Quem sabe o Espirito Santo de DEUS falou ao seu 

coração quando você estava lendo e ouvindo sua voz na Bíblia?  

 Depois daquela reaproximação com o SENHOR e sua Palavra, Neemias e Esdras liberam 

o seu povo para comemorar e festejar. Fico imaginando que aquele povo deveria ter comido muito 

mal como escravos de Nabucodonosor e agora que eles tinham seus animais de volta, poderiam 

curtir um delicioso churrasco de ovelha. 

 Achei fantástica a preocupação de Neemias com os pobres e os despreparados. 

Infelizmente nem todos os líderes cristãos pensam ou agem em favor dos pobres, mas em nosso 

verso de hoje, ele pede gentilmente aos irmãos judeus mais abastados que cuidassem dos pobres e 

os enviassem porções aos que não tinha nada preparado. Que caráter e que visão em favor dos 

necessitados tinha Neemias.  

 Quando temos DEUS conosco ELE, em sua misericórdia, sempre nos abençoa. E ELE 

nos abençoa não para que acumulemos e sim para compartilharmos estas bênçãos com os mais 

desafortunados. Nós somos os braços de DEUS.  

 Imagine a alegria do SENHOR! Seu povo de volta para casa, retornando para sua cidade, 

seu Templo e sua Palavra. Seu povo pode voltar a comer do bom e do melhor. A profecia de Isaías 

se cumpre: Se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra.  

A alegria do SENHOR foi a força dos peregrinos que voltaram da terra de escravidão para 

o paraíso da liberdade. O SENHOR estava irradiando alegria, pois seus filhos queridos tinham 

voltado para os seus braços. 

Você adolescente de DEUS está contente e feliz por nunca ter abandonado os caminhos 

do SENHOR? Você hoje está perdido e gostaria de voltar, mas não sabe como? Se você está longe 

dos caminhos do SENHOR, Ele te convida a voltar e fazer parte do time que está se preparando 

para vê-lo voltar nas nuvens dos céus com milhões de anjos. 
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Dezesseis de Maio 

Dois Passos Necessários 

 Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os 

estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus 

pecados e das iniquidades de seus pais. Neemias 9:3 

 Depois que Neemias liberou todo o povo para festejar e principalmente ajudar os pobres 

e despreparados a comer, todo o povo foi convocado no dia seguinte para ouvir novamente a 

Palavra de DEUS. Achei particularmente interessante que houve um momento para a festa, a 

comemoração, o lazer merecido, mas para evitar que o povo debandasse de novo para o lado da 

preguiça e da folga, novamente Neemias e Esdras os convocam para voltar sua atenção para a 

Palavra de DEUS. 

 Nesta mesma Palavra de DEUS, eles encontraram a ordem que DEUS havia dado a Moisés 

instituindo a Festa dos Tabernáculos ou comumente conhecida como Festa das Barracas. O povo 

deveria ir na mata, buscar ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de 

palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazerem cabanas como está escrito em Neemias 8:15. 

Eles construíram estas cabanas nos terraços, nos pátios até nos átrios da Casa de DEUS e habitaram 

ali por uma semana. 

 Ao faze-los dormir em barracas, eles se lembravam de seus antepassados que passaram 

quarenta anos peregrinando pelo deserto, dormindo em barracas, passando frio, fome, sede e 

muito, mas muito calor ao longo do dia. Ao ler os relatos bíblicos eles relembraram o quão difícil 

foi para o SENHOR conduzir aquele povo escravo rumo a Canaã.  

 Ao instituir a Festa das Barracas novamente no meio do Seu povo, o SENHOR tinha em 

vista dois objetivos: leva-los a confissão e arrependimento de seus pecados. São apenas dois passos 

que temos que dar para obtermos o perdão de nossos pecados: confessar e se arrepender. 

Confessar é dizer claramente para o SENHOR o quão nojento é o pecado de sua vida. Quão 

terrível é viver fazendo as coisas que DEUS não gosta. Não existe meio termo ou meias palavras na 

confissão. Na confissão você abre sua vida ao SENHOR, não que ELE já não sabe do que está 

acontecendo, mas ELE tem um prazer incrível ao ver que você tem um tempo para ELE. Quando 

você antes de dormir confessa ao SENHOR todos os seus pecados, pode ter certeza absoluta que 

o seu DEUS lhe ouviu, pois ELE é Onipresente, Onisciente e Onipotente e ELE sempre ouve a 

confissão de seus filhos. 

 Depois que você adquiriu com DEUS o caráter e a dignidade de se humilhar diante do 

SENHOR para lhe confessar os pecados, seu próximo passo é se arrepender. Suas atitudes 

enérgicas e decididas totalmente contrárias à prática daqueles pecados, irão mostrar claramente 

para DEUS e para você, que você está no rumo certo. Mas quando mais você odiar o pecado, mais 

força espiritual vem do trono de DEUS para te manter longe do lixo. Um dia quando JESUS voltar 

todos nós nos livraremos do pecado. Amém. 
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Dezessete de Maio 

Aliança com a Lei 

 Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o 

escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e 

os nossos sacerdotes. Neemias 9:38 

 Que o DEUS dos adolescentes esteja contigo hoje e a cada dia de sua vida. Espero em 

DEUS que você sempre o busque logo no começo de seu dia e fique tranquilo, pois as bênçãos 

que DEUS tem reservadas para os que O colocam em primeiro lugar são certas. 

 Depois de momentos de oração, de humildade com o aprendizado da Festa dos 

Tabernáculos, de confissão e arrependimento, a nação israelita agora estava preparada 

espiritualmente para um passo mais solene e importante. Eles reatariam a aliança com a LEI de 

DEUS.  

 Quando DEUS quis fazer uma aliança com o Seu povo, ELE, o próprio DEUS, escreve 

em duas tábuas de pedra os Seus únicos dez mandamentos e os entrega para Seu líder Moisés. 

Essas dez regras são a base do juízo divino. DEUS já está julgando a humanidade com base nos dez 

mandamentos. Sua Lei é o reflexo de Seu caráter e como o caráter de DEUS não muda, Sua LEI 

também não muda. JESUS CRISTO que também é DEUS, é uma das três pessoas da Trindade, 

valorizou a LEI DE DEUS que também é Sua e sempre a manteve em lugar de destaque na Sua 

vida: São de JESUS CRISTO as seguintes palavras: Em verdade, em verdade vos digo: até que o 

céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 

5:18 

 Que atitudes tomaram os israelitas com relação a essa Lei eterna e imutável? Vamos 

novamente à Palavra de DEUS para ler o relato sagrado: O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, 

os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinha se separados dos povos de 

outras terras para a Lei de DEUS, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinha saber 

e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos; seus nobres convieram, numa imprecação 

e num juramento, de que andariam na LEI de DEUS que foi dada por intermédio de Moisés , 

servo de DEUS , de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do SENHOR, nosso 

DEUS e os seus juízos e os seus  estatutos. 

 DEUS é o autor da LEI. Ela é eterna porque DEUS é eterno. O próprio Filho de DEUS 

confirmou isso por diversas vezes. Você adolescente, vivendo em pleno ano de 2016 conhece a 

LEI de DEUS? Sabe onde encontra-la na Bíblia caso alguém lhe pergunte? Tem ideia dos 

princípios e valores que estão implícitos nos dez mandamentos da LEI de DEUS? Muitos 

adolescentes cristãos foram orientados por seus líderes espirituais a não ler o Velho Testamento, 

mas é importante você lembrar que a BÍBLIA que JESUS utilizava era o Velho Testamento. Vá à 

Êxodo 20 e conheça bem de perto a LEI de DEUS e se prepare para conhecer algumas verdades 

que talvez você nunca tenha visto. 
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Dezoito de Maio 

Príncipes na Casa de DEUS 

 O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se 

ofereciam ainda para morar em Jerusalém. Neemias 11:2 

 Feliz dia a todos os adolescentes do SENHOR que conseguiram ter uma noite fantástica 

de sono reparador e acordaram bem dispostos e animados a começar um novo dia com o DEUS 

de sua vida. 

 Sempre antes de abrir a Palavra de DEUS para buscar inspiração para escrever, eu oro 

para que o SENHOR me mostre o que escrever mesmo quando o capitulo seja nome de pessoas, 

quantos eram, quem eram e o que faziam. Exatamente assim é o capítulo onze de Neemias. Existem 

várias listagens de pessoas que habitaram em Jerusalém, outras que habitaram em Judá e outras que 

viviam nas aldeias. Como iria tirar de uma lista de nomes algo que fosse interessante e até mesmo 

divertido para você adolescente começar seu dia? 

 Entre os versos dez e doze de Neemias 11, existem nomes de sacerdotes que resolveram 

habitar em Jerusalém, logo depois que os muros foram restaurados. Veja: Filho de Aitube (é isso 

mesmo que você leu e lembrou do Youtube não é verdade?) príncipe da casa de DEUS, e os 

irmãos dele que faziam o serviço do templo, oitocentos e vinte e dois, e Adaías, filho de Jeroão, 

filho de Palaías, filhjo de Malquias.  Quando lemos genealogia temos a tendência de nos perder ao 

ler tantas vezes as palavras “filho de”, mas ao ler com calma os versos dez até o doze, vemos que 

existiam apenas quatro sacerdotes: Jedaías, Jaqueu, Seraias e Adaías. 

 Destes quatro quem me chamou atenção foi um parente distante de Seraias, pois Neemias 

o chama de príncipe da Casa de DEUS. Em nenhum lugar das Escrituras Sagradas encontrei uma 

definição melhor para adolescentes do que essa. Adolescentes são príncipes e princesas da Casa de 

DEUS.  

 Ser um príncipe ou princesa na Casa de DEUS é um privilégio que DEUS concede aos 

adolescentes. É muito bom cuidar, louvar, servir, orar e participar de todos os serviços da Casa de 

DEUS. Quando você príncipe do SENHOR, coloca seus pés na Casa do SENHOR, surge em sua 

mente aquele pensamento que seu PAI, o REI do universo está lá e você como príncipe do 

SENHOR, como filho legítimo do REI do universo também está lá para honrar e engrandecer o 

nome de Seu REI. 

 Muitos pregadores da palavra de DEUS quando querem falar do pecado e dos pecadores, 

acabam chamando seus ouvintes de verme, de lixo, um insignificante e desgraçado pecador sem 

esperança. A partir de hoje lembre-se sempre que a maravilhosa graça e o sangue derramado de 

JESUS CRISTO na cruz do calvário te transformaram num príncipe e princesa do SENHOR e 

nunca permita que ninguém ou nada lhe tire o seu título de nobreza. Você é um legítimo filho do 

Rei do Universo. Você é um Príncipe e uma Princesa na Casa do SENHOR. Nunca mais aceite 

menos do que esse título. Bom dia. 
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Dezenove de Maio 

As Bênçãos do Louvor 

 No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se 

alegraram, pois DEUS os alegrara com grande alegria. 

Também as mulheres e os meninos se alegraram de modo que 

o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Neemias 12:43 

 No capítulo doze de Neemias, vamos aprender como DEUS atuava na vida de Seu povo e 

os abençoou de forma fantástica. Depois de tanto empenho em reconstruir o muro, depois de 

perseguições por parte dos inimigos, depois de colocar cada chefe de família perto dos seus 

familiares, com uma arma numa mão e uma pá na outra, chegou a tão esperada hora e os muros 

finalmente iriam ser dedicados ao SENHOR. 

 Como seria essa história de dedicar os muros ao SENHOR? Muros e coisas materiais 

devem ser dedicados ao SENHOR? Vejamos o que a Palavra de DEUS nos diz como foi a 

dedicação dos muros no verso 27 do capítulo 12: Na dedicação dos muros de Jerusalém, 

procuraram os levitas de todos os seus lugares, para faze-los vir a fim de que fizessem a dedicação 

com alegria, louvores, canto, címbalo, alaúdes e harpas. 

 Neemias convoca os levitas e com eles os seus filhos e trouxeram para a cerimônia os 

instrumentos, a alegria e o louvor. Além de convocar estes sacerdotes, Neemias fez algo totalmente 

surpreendente para um copeiro que se tornara governador. Voltemos à Palavra de DEUS no verso 

31: Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão 

sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do Montouro. E vejamos também o 

verso 38: O segundo coro ia em frente e eu, após ele; metade do povo ia por cima do muro desde 

a torre dos fornos até o muro largo. 

 E aí adolescente? Consegue vislumbrar a cena? Dois grandes corais cantando, louvando, 

exaltando o nome do SENHOR em cima dos muros. Depois desse festival de adoração e louvor, 

segundo o nosso verso de hoje o povo oferece sacrifícios, se alegra, pois o próprio DEUS os alegrara 

com grande alegria. As mulheres e crianças quase nunca lembradas pelos escritores bíblicos são 

lembrados dessa vez por Neemias e o júbilo de Jerusalém é ouvido de muito longe. 

 Se você é adolescente e foi abençoado com o dom da música, você sempre deve ter em 

mente que DEUS não lhe concede dons para ficarem em desuso. DEUS lhe concede exatamente 

para que você o use. Quanto mais você usa, mais você cresce e mais DEUS abre portas para que 

você o honre com o seu dom e desta forma você louva e engrandece o nome do SENHOR. 

 Nem todos os adolescentes são pregadores da Palavra de DEUS. A grande verdade é que 

você vê bem poucos adolescentes do SENHOR abrindo a Palavra de DEUS e pregando. Mas 

existem muitos adolescentes a quem DEUS deu o dom do louvor e eles estão usando esse dom 

para pregar o evangelho e trazer mais pessoas aos pés de JESUS. Você faz parte da geração 

adolescentes que louva e engrandece o nome do SENHOR? 
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Vinte de Maio 

Os Últimos Feitos de Neemias 

 Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é 

este que fazeis, profanando o dia de sábado? Neemias 13:17 

 Depois de participar ativamente do trabalho de reconstruir os muros, depois de motivar 

seus irmãos judeus a aderir ao projeto de reconstrução, depois de evitar o confronto com os 

inimigos de suas ideias, depois de dedicar os muros de Jerusalém numa maravilhosa festa de louvor, 

algumas atitudes ainda precisariam ser tomadas para colocar o povo de DEUS nos caminhos do 

SENHOR. 

 O capítulo treze de Neemias começa falando que o livro da Lei havia sido lido e lá estava 

escrito que os amonitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de DEUS. Veja Neemias 

13:3: Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Isso realmente é 

atitude. DEUS falou através de Sua Palavra e Seu povo obedece. Imagine como seria melhor a sua 

vida adolescente se você simplesmente cumprisse o que está escrito lá, sem muitos questionamentos 

e mudanças? 

 A segunda atitude de Neemias foi jogar para fora do quarto, os móveis de seu inimigo 

Tobias. Tobias era um amonita, um inimigo declarado do povo de DEUS. Ele havia se aparentado 

com um sacerdote que por sua vez fez um quarto para seu sogro. Tobias e Sambalate tentaram de 

todas as formas impedir que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. 

 Veja sua terceira atitude em Neemias 13: 10: Também soube que os quinhões dos levitas 

não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores tinham fugido cada um para o seu 

campo. Então contendeu com os magistrados e disse: Por que se desamparou a Casa do 

SENHOR? Ajuntou os levitas e os cantores e os restituiu aos seus postos. 

 A quarta atitude de Neemias foi restabelecer a guarda do dia de sábado como dia único de 

adoração ao DEUS CRIADOR. O próprio povo de DEUS, que tinha recebido os dez 

mandamentos das mãos do próprio DEUS, agora estava trabalhando, comprando, vendendo, 

negociando como se o sábado fosse um dia comum. Quando Neemias, o homem de atitude, viu a 

que nível o povo de DEUS havia chegado, convocou os nobres que tinham muito interesse que o 

povo trabalhasse no sábado, pois aumentavam seus lucros e lhes deu uma repreensão, que por sinal 

é o nosso verso de hoje. 

 O sábado é o único dia que DEUS reconhece como santo, separado para adoração e ELE 

tanto reconhece essa verdade que ELE mesmo escreveu isso em tábuas de pedra, simbolizando 

que nenhum ser humano tem poder para mudar o que ELE determinou. Se você adolescente do 

SENHOR tem adorado à DEUS no dia errado, lembre-se que DEUS criou e santificou o dia de 

sábado para que seus filhos O reverenciassem com exclusividade neste dia. Não ousemos mudar o 

que para DEUS é eterno. Sua última atitude foi condenar seus irmãos judeus que haviam se casado 

com mulheres estrangeiras. Feliz dia para você. 
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Vinte e Um de Maio 

Vasti se recusa a obedecer 

 Porém a rainha Vasti recusou ir por intermédio dos eunucos, 

segundo a palavra do rei; pelo que o rei muito se enfureceu e se 

inflamou de ira. Ester 1:11 

 Terminamos juntos o fantástico livro de Neemias. Neemias soube muito bem o que é subir 

na vida. Saiu de copeiro do rei e chegou a governador de Jerusalém. Aprendemos muitas outras 

coisas com ele, mas chegou a vez de nos familiarizarmos com a história da rainha Ester e seu tio, o 

judeu Mordecai. 

 Que presentes DEUS nos reservou nas próximas páginas de Sua Palavra? São dez 

pequenos mais importantíssimos capítulos deste novo livro e o que o SENHOR irá nos ensinar? 

Que rainha foi essa? Onde morava? O que fazia? Por que DEUS em sua sabedoria permitiu que 

a Palavra de DEUS tivesse um livro só para ela? Por que Ester foi tão importante na vida de seus 

compatriotas judeus? O que você, adolescente moderno e conectado ao mundo pelas ondas da 

internet, precisa saber a respeito de Ester? 

 O livro de Ester começa falando de um rei famoso que reinava desde a Índia até a Etiópia 

e seu nome era Assuero. Quando você pensar no livro de Ester não tem como não se lembrar do 

rei Assuero. Este rei famoso resolver fazer algo que quase todos os reis dos tempos bíblicos 

gostavam de fazer. Ele organizou um banquete para seus príncipes, seus nobres e seus servos. “Ele 

mostrou as riquezas da gloria de seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos 

dias, por cento e oitenta dias”. Ester 1:4 

 Passados esses dias, deu o rei, um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de 

Susã, tanto para os maiores como para os menores, por sete dias, no pátio do jardim do palácio 

real. Ester 1:5. Enquanto Assuero fazia esses banquetes, a rainha Vasti, sua esposa deu um banquete 

às mulheres na casa real do rei Assuero. Ester 1:6 

 Naquelas festas pagãs, o vinho era ingrediente certo e você adolescente de DEUS que 

nunca bebeu, sabe muito bem que quando se ingere álcool, sua mente fica embriagada e sua 

capacidade de raciocinar com qualidade e clareza diminuem sensivelmente. Depois de estar muito 

alegre pelo vinho, ele convidou a rainha Vasti para ser mostrada ao povo, aos nobres e príncipes, 

pois segundo Ester 1:11, ela era muito formosa. 

 Vasti simplesmente se recusou a ir. Ela não concordava em ser uma vitrine viva para um 

bando de homens. Que atitude corajosa. Se recusar a ser um objeto do prazer de vários homens. 

Enquanto muitas mulheres quase que dariam sua vida pela oportunidade de serem olhadas, ela 

simplesmente não aceitou ser um fantoche nas mãos do capricho de seu marido. Quantas 

considerações, quantos pensamentos maliciosos envolvendo sexo, não surgiriam nas mentes dos 

amigos do rei e tudo isso foi evitado graças a atitude corajosa de Vasti. Hoje a rainha Vasti nos 

ensinou que as mulheres devem ser tratadas como mulheres e não como objeto. Sua atitude lhe 

custou o trono, mas ela não se importou. 
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Vinte e Dois de Maio 

Surge uma nova rainha 

 O rei amou mais a Ester do que todas as mulheres e ela alcançou 

perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens; o rei pôs-lhe 

na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Ester 2:17   

 Depois que o rei Assuero despediu a ousada Vasti da condição de esposa e também de 

rainha, os conselheiros do rei lhe sugeriram organizar o que hoje seria conhecido como Miss 

Universo. Todos os comissários do rei, saíram através das províncias de seu reinado, em busca de 

moças virgens e de boa aparência. Todas elas depois de devidamente recrutadas deveriam se reunir 

na cidadela de Susã, pois afinal de contas era lá que o rei Assuero morava. 

 Neste contexto de busca por uma nova esposa para o rei, surge um personagem chamado 

Mordecai, judeu, da tribo de Benjamim, o filho mais novo do patriarca Jacó, que havia sido 

transportado de Jerusalém com os exilados para Babilônia. Segundo Ester 2:3, fora ele que criara 

a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai e nem mãe. Era jovem, de boa aparência 

e formosa.  

 A primeira grande verdade dessa mensagem da Palavra de DEUS, é que DEUS tem planos 

incríveis para nossa vida. Naquela cidade de Susã, no reino da Pérsia, existia um judeu, que criara 

uma linda sobrinha chamada Hadassa ou Ester e ela estava lá naquele lugar para aproveitar uma 

oportunidade incrível de ser uma rainha.  

 A segunda grande verdade é que DEUS tem suas princesas e você menina adolescentes do 

SENHOR JESUS que um dia aceitou ao SENHOR como seu Salvador pessoal, passou pelas 

sagradas águas do batismo, você, sim, exatamente você é uma princesa no império do SENHOR 

JESUS. Nunca afaste de sua mente a ideia real e concreta de que você é uma princesa no reino de 

DEUS. 

 Ester passou pelos testes iniciais do concurso de Miss Universo. No verso 12 de Ester dois, 

nos diz que o tempo de embelezamento das candidatas durava doze meses. Seis meses com óleo 

de mirra e seis meses com especiarias, unguentos e perfumes. Consegue vislumbrar as candidatas 

se embelezando durante um ano para ter uma chance única de ser a esposa do rei? Não se tratava 

apenas de um concurso de beleza. Era concurso de beleza com chance de ser esposa, rainha e mãe 

dos filhos de Assuero, além do nobre título de primeira dama do império persa. Que princesa de 

DEUS não gostaria de passar um ano inteiro longe dos livros somente curtindo a arte de ficar mais 

bonita? 

 A Palavra de DEUS nos diz no verso de hoje, que Assuero escolheu a judia Ester para ser 

sua primeira dama. Que planos DEUS teria para ela? Que planos DEUS tem para sua vida ainda 

adolescente? Já ajoelhou hoje e pediu ao SENHOR que ELE dirija seu dia, seus passos e seus 

sonhos? Que o SENHOR seja seu escudo e sua força hoje e sempre. 
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Vinte e Três de Maio 

O inimigo contra ataca 

 E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Hamã achou 

que não bastava matar somente Mordecai, ele fez planos para matar 

também todos os judeus no reino de Xerxes. Ester 3:6 

 O final do capítulo dois de Ester conta-nos que Mordecai tinha sido nomeado pelo rei 

Assuero para ocupar um cargo no governo. Mordecai havia orientado sua sobrinha Ester a não 

contar a ninguém que ela era judia. Apesar de rainha e primeira dama da Pérsia ela ainda obedecia 

seu tio. 

 Mordecai com seu trabalho no palácio, ficou sabendo que dois eunucos, Bigtã e Teres, 

que eram guardas no palácio, estavam tentando matar o rei Assuero. Quando Mordecai ficou 

sabendo, procurou sua rainha favorita e denunciou os dois. A Palavra de DEUS nos diz que foi 

feita uma investigação, constataram a veracidade das palavras de Mordecai e os dois pobres eunucos 

que haviam tentado matar o todo poderoso Assuero acabaram perdendo sua vida numa forca. Um 

servo de DEUS, um judeu autêntico, legítimo e corajoso, foi usado por DEUS para salvar a vida 

do rei da Pérsia e Assuero ordenou que fosse registrado este ato de Mordecai no livro em que se 

escrevia o que acontecia no dia a dia do reino. 

 O capítulo três começa com a decisão do rei de nomear Hamã para o cargo de primeiro 

ministro e este mesmo rei criou uma ordem absurda e que dificilmente seria cumprida por você 

adolescente de DEUS. Esta infeliz ordem dizia que todos os funcionários do palácio deveriam se 

curvar e ajoelhar diante de Hamã em sinal de respeito. Essa é com certeza um tipo de ordem que 

os adolescentes de DEUS nunca cumprirão, pois adolescentes de DEUS, salvos pela graça, 

batizados no sangue do CORDEIRO DE DEUS só se curvam e se ajoelham diante do SENHOR. 

Não existe ser humano que mereça o privilégio da adoração. Esse é um privilégio único do 

SOBERANO DO UNIVERSO e não de qualquer ser humano. 

 Aqui você adolescentes pode ver claramente a estratégia do arqui-inimigo de DEUS. O 

sonho dourado de Satanás sempre foi ser adorado, reverenciado, idolatrado, glorificado. Esse era 

o sonho dele desde os primórdios do tempo e essa prova que Mordecai iria passar, foi a mesma 

prova que JESUS iria passar muitos anos depois no deserto da tentação. Além da tentação da fome, 

Satanás tentaria JESUS usando a adoração como motivação. O SENHOR, o DEUS FILHO, nunca 

se curvaria diante de um inimigo derrotado e perdido como Satanás. Não seria JESUS CRISTO 

que iria ceder a tentação e se dobrar diante do pior dos pecadores. 

 Mordecai declarou-se abertamente como judeu e se posicionou frontalmente contra a 

hipótese de se ajoelhar diante de um ser humano. Não terás outros deuses diante de mim é o 

primeiro mandamento da Lei de DEUS e Mordecai sabia bem disso. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 36 

 

Vinte e Quatro de Maio 

O Decreto de Morte 

 O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a 

todas as províncias e em Susã, a capital, a ordem foi lida em 

público. O rei e Hamã se assentaram para beber enquanto a 

confusão se espalhara pela cidade. Ester 3:15 

 Diante da recusa de Mordecai em se ajoelhar diante de um simples mortal vestido no cargo 

de primeiro ministro, Hamã decidiu que não bastava matar somente Mordecai e fez planos para 

matar todos os judeus que haviam no império persa. 

 Ao longo da história do povo de DEUS nesta terra, vários decretos foram assinados, várias 

guerras foram deflagradas e nos tempos do Velho Testamento milhares de israelitas morreram, 

mas permaneceram fiéis a DEUS e aos princípios eternos de Sua Palavra. 

 Fico pensando cá com os meus botões, quão longe podem ir os poderosos que não 

conhecem DEUS. O orgulho de Hamã, sua pretensão de ser adorado, honrado, bajulado, seu ego 

extremamente inflado era tão grande, que ele resolve agora incitar o rei a matar todos os judeus 

que habitavam nos domínios de seu reinado. 

 Vamos ver o que Hamã disse ao rei para convencê-lo de que os judeus deveriam morrer: 

Hamã foi e disse ao rei: “Por todas as províncias do reino, está espalhado um povo que segue leis 

diferentes das leis dos outros povos. O pior ó rei é que eles não obedecem as tuas ordens e por 

isso não convém que o senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o senhor quiser, assine 

um decreto, ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais, trezentos 

e quarenta e dois mil quilos de prata para pagar as despesas do governo”. Ester 3:8 e9. 

 Veja os detalhes do decreto no verso 13: A ordem era para matar todos os judeus num dia 

só, o dia treze do décimo segundo mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem 

dó, nem piedade: os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também 

que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. 

 Qual seria a reação do povo de DEUS? Aceitariam passivamente cumprir uma ordem 

absurda? Se não cumprissem estavam desrespeitando um homem e se cumprissem estavam 

desrespeitando a DEUS. O que eles fariam agora? Se renderiam às abusivas e absurdas exigência 

de um petulante Hamã? Como DEUS reagiria ao ver Seu povo ser morto para satisfazer o ego 

inflado de um primeiro ministro pagão? DEUS salvaria Seu povo mais uma vez? 

 Se você adolescente de DEUS estivesse lá qual seria sua reação? Em um caso dessa 

natureza mais importa obedecer à DEUS ou aos homens? Você iria se defender ou simplesmente 

iria aceitar morrer? Seria errado de sua parte não cumprir a ordem real? Ou para você DEUS está 

no comando de sua vida e você confiaria plenamente e integralmente no SENHOR? Como sua 

confiança em DEUS hoje aumentará sua confiança no futuro? 
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Vinte e Cinco de Maio 

Pessoa Certa no Lugar Certo 

 Porque se de todo te calares, agora de outra parte se 

levantará para os judeus socorro e livramento, mas tua e a 

casa de teu pai perecereis e quem sabe, se para conjuntura 

como esta é que foste elevada a rainha? Ester 4:14 

 Quando o decreto de morte se espalhou pelo império de Assuero e o tio de Ester ficou 

sabendo do teor diabólico do decreto, a Palavra de DEUS nos diz que ele rasgou as suas vestes e 

se cobriu de pano de saco e cinza e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, 

chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do 

rei. Ester 4:1 e 2 

 Ester ficou sabendo que seu tio estava vestido daquela forma e rapidamente lhe mandou 

roupas que ele se negou a vestir e enviou também um servo seu para perguntar a ele o que estava 

acontecendo. Mordecai lhe conta tudo inclusive a quantia de prata que Hamã havia prometido aos 

cofres reais pela morte de todos os judeus do império persa. 

 Existia no império de Assuero um costume no mínimo intrigante: cada pessoa que entrasse 

no palácio, fosse homem ou mulher, sem ser convidado, recebia na hora sua sentença de morte e 

acredite você ou não nem a sua esposa a rainha seria exceção à essa regra, porém se o rei levantasse 

o bastão para o dito cujo, sua vida estava salva. 

 Ester fez saber este costume a Mordecai e o comunica que nos últimos trinta dias, ela 

sequer tinha sido convidada pelo rei para ir visitá-lo. Não era bem diferente esse casamento real 

não é verdade? Marido e mulher não se viam fazia um mês e isso podia demorar mais tempo ainda. 

Foi em resposta a essa alegação de Ester que Mordecai falou as palavras de nosso verso de hoje. 

 Para aquele momento, para aquela situação, para aquela hora, para aquele sufoco, que 

Ester se tornou a pessoa certa no lugar certo. Nenhum judeu ou judia poderia interceder com tanta 

força diante de Assuero que sua própria esposa e ela aceitou entrar no palácio mesmo sem ser 

convidada, correndo o risco de morrer, mas não se negaria a fazer o que precisava ser feito. 

 Haverão de existir situações em sua vida que você adolescente de DEUS também será a 

pessoa certa no lugar certo. Talvez seu testemunho a favor de JESUS seja necessário na faculdade, 

no cursinho, no estágio, no trabalho, no condomínio, na academia ou mesmo em casa. DEUS 

precisará contar com você para dar um testemunho fiel a favor DELE ou de suas verdades. 

 Você será uma Ester moderna? Um Mordecai moderno? Você irá sequer querer ser 

identificado como um soldado de JESUS quanto a situação ficar ruim para o seu lado? Hoje é o 

seu momento de se posicionar do lado do SENHOR. Hoje quando tudo está calmo e as 

perseguições aos cristãos fieis ainda não começaram é seu dia de decisão. 
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Vinte e Seis de Maio 

A Habilidade da Rainha 

 Respondeu Ester: Sem te parecer venha o rei e Hamã, hoje, 

ao banquete que eu preparei ao rei. Ester 5:4 

 Nos primeiros versículos do capítulo cinco de Ester, você adolescente pode ver de maneira 

clara como DEUS vai à frente de seus filhos e abrindo as portas para eles. Todo o medo de Ester 

de não alcançar o favor do rei. Mas o que efetivamente aconteceu? Vejamos juntos o verso 

primeiro: “Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa 

do rei, defronte da residência do rei; o rei estava assentado em seu trono real fronteiro à porta da 

residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu 

o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. 

 Ficou imaginando a angústia de Ester não sentiu ao se dirigir para falar como o seu marido. 

Os homens e principalmente os reis tinham poder sobre a vida das pessoas e eles mandavam matar 

quem eles quisessem e Ester correu esse risco para tentar salvar o seu povo. DEUS estava com 

Ester e todos os seus temores acabaram quando Assuero estendeu o cetro de ouro. 

 Qual foi a estratégia de Ester? Qual foi sua grande habilidade? Como ela lidaria com essa 

situação? Se você menina de DEUS estivesse no lugar dela, o que faria? Ester teve a incrível sacada 

de convidar o seu inimigo e inimigo de seu povo para um banquete num dia e outro banquete no 

outro. 

 É muito importante que adolescentes orem por sabedoria. Nos anos da adolescência, sua 

pouca bagagem de vida não lhe deu ainda a sabedoria suficiente para a tomada de muitas decisões 

importantes e por isso que é bom ouvir alguém mais experiente. Peça sempre conselhos as duas 

pessoas que mais te amam que são seus pais e ore sempre por sabedoria. Ester foi extremamente 

sábia ao convidar o seu pior inimigo para os dois banquetes. Hamã foi o único convidado além do 

rei Assuero. Ele saiu do encontro com a rainha feliz da vida por ter sido o único e convicto que 

seus planos dariam certo, pois agora além do rei, a rainha também era sua aliada. Triste ilusão a 

sua não é verdade? 

 Habilidades, sabedoria, equilíbrio e domínio próprio foram virtudes encontradas no 

caráter de Ester neste momento crucial onde sua própria vida estava em jogo. Geralmente a 

adolescência é a fase da vida que mais agimos por impulso e quando agimos dessa forma geralmente 

estamos acompanhados dos amigos. Se os amigos forem você vai e nem pergunta o que irão fazer. 

Isso se chama precipitação e normalmente os precipitados quebram a cara. Na adolescência, 

queremos tudo para ontem, muitas das vezes seus pais para não brigarem contigo, fizeram cedo 

demais seus caprichos e gostos e você tem a impressão errada que o mundo gira em torno de você. 

Engano seu. Aprenda a pedir ao SENHOR por sabedoria, equilíbrio e domínio próprio para viver. 

Ore sempre por isso. 
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Vinte e Sete de Maio 

A Reviravolta 

 E Hamã tomou o vestido, e o cavalo e vestiu a Mordecai e o 

levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele: Assim 

se fará ao homem de cuja honra o rei se agradar. Ester 6:11 

 Depois que Hamã recebeu o convite para o banquete oferecido pela rainha Ester, ele 

realmente começou a se achar, pois ele era o único ministro de todo o império persa que fora 

convidado. Muitas vezes esse tipo de atitude acontece ao longo de nossa vida e você adolescente 

não está imune a isso. Talvez você tenha um desempenho excelente em sua vida escolar e pode ser 

o único representante de sua escola para participar de uma olimpíada de Matemática por exemplo. 

Talvez pelo fato de você ser o único, o orgulho pode lhe subir ao cabeção e você começa de repente 

a se achar melhor que seus amigos. 

 Quando nos achamos os únicos, os melhores e os mais orgulhosos, esbarramos no pecado 

do orgulho e o tal do orgulho não é nada bom sua vida espiritual. O contrário do orgulho é a 

humildade e também não é nada fácil ser humilde, pois esta é uma virtude dos adolescentes que se 

encontraram com JESUS e nem todos ainda se encontraram com ELE. Quando nos esforçamos 

muito para parecer humilde, isso é tão ou mais desastroso que o orgulho. 

 O orgulhoso Hamã, agora com seu ego mais inflado por conta dos dois banquetes da 

rainha, apressa a construção de uma forca, pois ali ele enforcaria Mordecai com o aval do rei e da 

rainha. Estava tudo dando certo de acordo com seus planos diabólicos até surgir uma palavrinha 

no meio de seu caminho. A palavrinha é reviravolta. 

 A reviravolta aconteceu quando o rei não conseguindo dormir numa determinada noite, 

foi ler o livro de crônicas do reino e lá constou que ele não fizera nada para homenagear o judeu 

Mordecai que havia salvo a sua vida, ao denunciar a traição dos dois eunucos. 

 Assuero pergunta logo para Hamã o que deveria ser feito com a pessoa que o rei queria 

honrar. Hamã dá ao rei a receita perfeita do que ele gostaria de receber caso fosse honrado, pois 

na sua cabeça quem merecia as honrarias era ele. Por interferência divina, tudo que Hamã havia 

previsto para receber, ele teve que fazer para seu pior inimigo, o judeu Mordecai. 

 É importante que adolescentes do SENHOR aprendam como lidar com as reviravoltas da 

vida. Ninguém está livre de perder amigos, parentes, os próprios pais na adolescência e mesmo 

seus bons planos de estudar, se formar, namorar podem ruir quando existem as reviravoltas. Mais 

do que nunca precisamos buscar ao SENHOR e entregar todos os nossos planos diariamente em 

Suas mãos e se seus planos estiverem se cumprindo agradeça a DEUS pelo apoio incondicional. 

Se houverem reviravoltas conte com o SENHOR para lhe dar o conforto e as soluções. Confie 

sempre no SENHOR. 
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Vinte e Oito de Maio 

Colhendo o que plantou 

 Enforcaram, pois Hamã na forca que ele tinha preparado 

para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ester 7:10 

 Chegou o inesperado dia na vida de Hamã. Depois de fazer algo inimaginável, depois de 

honrar e prestigiar seu inimigo Mordecai, Hamã deve ter ido à festa com um pressentimento que 

aquele dia não seria muito bom. Ele tinha tudo planejado para realizar o seu sonho de enforcar 

Mordecai, mas depois do dia anterior, ele com certeza ficou com o pé atrás. 

 Depois de ficar um dia inteiro na festa, no segundo dia, Assuero pergunta a Ester qual era 

o pedido de sua rainha e vamos deixar que a própria rainha fale por si mesmo:  “Então respondeu 

a rainha Ester e disse: Se perante ti ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha 

vida como minha petição e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, 

para nos destruírem, nos matarem e nos aniquilarem de vez, se ainda como servos e servas nos 

tivessem vendido, calar-me-ia, porque não merece que eu moleste o rei”. Ester 7:3 e4. 

 Quando Assuero quis saber quem estava planejando matar sua própria esposa, ele não 

sonhava que iria ouvir o nome de Hamã como resposta e ele em seu furou se levantou do banquete 

e passou para o jardim do palácio. Conforme o verso sete, Hamã ficou para rogar por sua vida à 

rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. 

 Prezados adolescentes, muitas vezes nossos inimigos estão mais perto de nós do que nós 

pensamos. É muito comum ver adolescentes dizendo que são seus amigos quando na verdade eles 

querem te levar para caminhos bem distantes dos caminhos de DEUS. Estes falsos amigos estão 

perdidos e querem te levar junto com eles. O segredo é trocar de amigos. Substituir os amigos do 

mal pelos amigos do bem e não ficar chorando pelos cantos porque perdeu um inimigo. 

 Este triste desfecho da história de Hamã serve de alerta para todos os inimigos do 

SENHOR de todas as épocas. Estes cidadãos pensam que podem mexer com os filhos de DEUS 

e saírem impunes. Talvez algumas balas perdidas ou mesmo algumas mortes aconteçam entre os 

filhos do ALTÍSSIMO, mas a história bíblica nos mostra que DEUS sempre sai em defesa de Seus 

filhos, aqueles que andam em Seus caminhos e não tem vergonha de defender o nome do 

SENHOR. Os inimigos de Deus receberão o que merecem. DEUS tem um dia para o acerto final. 

Isso é promessa do SENHOR. 

 

 Você adolescente que vive na selva de pedra, quer proteção divina? Quer sair de casa com 

a incrível sensação de que seu anjo está junto? Então continue confiando neste DEUS maravilhoso 

que enviou o Seu próprio Filho para te salvar e envia um anjo exclusivo só para cuidar diariamente 

de você. Não dê muito trabalho para o seu anjo. Se você continuar andando nos caminhos do  

SENHOR, seu anjo te agradecerá um dia. 
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Descreva aqui o seu 
caminhar com Deus 

 

Escreva abaixo em seu diário de caminhada 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

___________ 

Terceira Semana 

Robinson H. Amorim 
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Vinte e Nove de Maio 

A Arte da Resistência 

 Também em toda província e em toda a cidade que chegava a 

palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, 

banquetes e festas, e muitos dos povos da terra, se fizeram judeus porque 

o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ester 8:17 

 Depois que a justiça foi feita e Hamã enforcado na forca que ele mesmo havia preparado para 

Mordecai, o trio fantástico, Assuero, Mordecai e Ester se reúnem e desta vez Ester informa que 

Mordecai era seu tio. Aqui você adolescente aprende algo muito valioso para toda a sua vida. É preciso 

sabedoria para se dizer o que se precisa dizer no momento certo. Muitas vezes queremos falar, falar e 

falar e falta sabedoria para falar no momento certo. A precipitação na maioria das vezes atrapalha muito 

mais do que ajuda. Você hoje aprendeu com Ester que é preciso sabedoria para falar o que é certo na 

hora certa. Agradeça a DEUS por te deixar lições tão belas em Sua Palavra. 

 O rei Assuero agora pega o anel que havia dado a Hamã e o dá a Mordecai, que já havia salvo 

a sua vida e mais feliz deve ter ficado quando soube que seu benfeitor era tio de sua esposa. Ester se 

lança aos pés de Assuero e com lágrimas lhe implora que revogue os decretos escritos por Hamã e tudo 

ficaria resolvido.  

 O rei Assuero deu liberdade para Mordecai orientar os secretários reais a fazer outro decreto 

oferecendo aos judeus a oportunidade de resistir e combater os inimigos que os tentassem matar. Eles 

poderiam se ajuntar, se organizar, se defender e inclusive até matar seus inimigos, caso eles viessem com 

essas intenções para cima deles. 

 Interessante que o rei Assuero não cancelou o decreto anterior e sim fez um outro para proteger 

os judeus. Sabe o porquê dessa atitude? Vamos deixar que o próprio Assuero te explique: “Porque os 

decretos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar”. Ester 8:8. Para você 

entender mais claramente, ele quis dizer, com outras palavras: Palavra de rei não se volta atrás. Gostou 

do exemplo que Assuero te deu? Ele havia dado sua palavra, ele assinou e selou dando autenticidade 

as suas palavras e ele não poderia voltar atrás e exatamente por isso que ele precisou assinar outro. 

Estava sendo assinado o decreto da resistência. Os inimigos de Israel que se cuidassem, pois agora existia 

um decreto autorizando e permitindo a resistência. 

 Existe uma ordem divinamente inspirada na Palavra de DEUS e que fala sobre resistência. A 

ordem é: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse talvez seja o maior desafio para sua vida adolescente. 

Ao invés de se aliar ao inimigo, resista é a ordem de DEUS e o derrotado inimigo fugirá de você. Quer 

uma dica para manter o inimigo bem longe de você? Ore sempre. Mantenha-se em constante estado de 

comunicação com o SENHOR e onde DEUS está, Satanás não consegue ficar perto.  

 Nosso DEUS é MAIOR e onde ELE está não existe a possibilidade, por mais remota que seja, 

do inimigo estar por perto. Mantenha-se sempre do lado do SENHOR. 
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     Trinta de Maio 

     Servos de DEUS 

 Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do Rei Assuero e 

grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, 

tendo procurado o bem-estar de seu povo e trabalhado pela 

prosperidade de todo o povo de sua raça. Ester 10:1 

 O capítulo nove de Ester tem duas partes: a primeira descreve a reação do povo judeu 

quando seus inimigos chegaram para cumprir o decreto de Assuero. O que os inimigos não 

esperavam era a reação dos judeus, que movidos pelos ditames do segundo decreto, eles não só se 

defenderam como também atacaram. 

 Na cidadela de Susã, onde ficava o palácio de Assuero, a família de Hamã com todos os 

seus dez filhos foi dizimada. Se os inimigos de DEUS pensaram que dominar o povo de DEUS 

seria muito fácil, eles se enganaram redondamente. 

 A segunda parte do capítulo nove conta a história da instituição da festa de Purim. A palavra 

Purim vem de Pur, que significa sorte, pois os inimigos de DEUS haviam lançado sortes e desta 

forma intentavam destruir o povo do SENHOR. Mordecai instituiu os dias 14 e 15 do décimo mês, 

exatamente dois dias depois da batalha pelas suas vidas, como dias de festas e banquetes, para 

comemorarem os dias em que os judeus tiveram sossego de seus inimigos e como os dias em que 

DEUS havia transformado a tristeza em alegria e o luto em dia de festa. 

 Prezado adolescentes, veja como DEUS é bom e ELE é bom o tempo todo. Veja como 

ELE atua e intercede pelos seus escolhidos. Se deixados pelos desejos de Hamã, os judeus teriam 

sido dizimados. Mas DEUS tem seus representantes entre as nações e DEUS os usa no momento 

certo para reverter qualquer quadro adverso segundo Sua vontade. 

 Ester foi uma adolescente e jovem fiel e destemida e não se acovardou diante da sua própria 

morte. Na hora certa, no momento certo, aceitando a direção divina para sua vida, ela chega ao 

cargo de rainha da Pérsia e mesmo no meio de um povo pagão e idólatra, ela não titubeou e foi 

corajosa o suficiente para mostrar que pertencia ao povo de DEUS independente do que fosse 

acontecer. 

 Mordecai foi um exemplo dos homens de DEUS de todas as épocas, que não se curvaram 

e não se curvarão diante de qualquer outro ser humano, pois para ele se curvar, adorar, se ajoelhar 

é uma honra que ele fazia somente ao SENHOR. Mordecai sabia muito bem que o primeiro 

mandamento da Lei de DEUS é: Não terás outros deuses diante de mim. 

 Você adolescente também faz parte do reino de DEUS ou do reino dos homens? Cidadão 

desta terra ou da Nova Jerusalém? Sua história de vida mostra a que tipo de reino você pertence. 

Suas atitudes, seu comportamento, a forma como você trata seus pais, seus irmãos e seu próximo, 

mostram para você e para o mundo a que reino você pertence. 
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Trinta e Um de Maio 

As Quatro Virtudes de Jó 

 

 Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó; homem 

integro e reto, temente a DEUS e que se desviava do mal. Jó 1:1 

 Depois de aprenderemos com tantos personagens bíblicos fantásticos que também um dia 

foram adolescentes, chegou o momento único de vocês aprenderem ensinamentos fantásticos 

baseados na história real relatada na Bíblia por Moisés sobre o patriarca Jó. 

 A Palavra de DEUS precisou apenas de cinco versículos para nos dar um quadro completo 

de quem era, o que fazia, o que tinha, suas atribuições como pai e principalmente suas quatro 

virtudes de caráter do legendário patriarca Jó. 

 Sua primeira virtude era ser integro. Quando você adolescente abrir seu dicionário na 

palavra íntegro, você irá encontrar que íntegro quer dizer inteiro, não dividido, não quebrado, não 

corrompido. Para que você nunca mais esqueça a figura de algo íntegro, lembre-se sempre das 

nozes, muito comuns na época de Natal. Na época de Natal, seu preço sobe vertiginosamente, pois 

todos querem comer pelo menos uma inteira, pois ela é muito cara e vem de outros países. Quando 

você a vê na mesa do jantar, junto com o chester, as frutas, as rabanadas e os sorvetes, você sempre 

a verá inteira, íntegra, não quebrada. Jó era assim: íntegro, inteiro, não dividido. Com Jó não existia 

meio de DEUS e meio de Satanás. Jó era íntegro. Inteiramente de CRISTO JESUS. Ele pertencia 

ao SENHOR, ele andava nos caminhos do SENHOR. 

 A Palavra de DEUS nos diz que Jó era reto. Se para mim nozes são sinônimo de 

integridade, as réguas são sinônimo de coisas retas. Quando quero marcar algo bem reto em minha 

Bíblia, quando vejo um verso bíblico que chamou minha atenção, pego minha caneta vermelha e 

uma boa régua e sublinho certinho. Nada fica torto quando você sublinha tudo com uma boa régua. 

Jó era como a régua. Ele não era torto e muito menos bagunçado. Ele era reto, pois seu DEUS 

também era reto.  

 Jó também era temente a DEUS. Ele só O temia porque ele O conhecia. Ele se relacionava 

diariamente com seu DEUS. Quem passa tempo com DEUS, conhece DEUS. Quem teme a 

DEUS, O louva, O busca, quer ficar mais tempo com ELE, ajoelha-se diante DELE, pede suas 

bênçãos e clama pelo seu perdão. Quem teme ao SENHOR é porque conhece ao SENHOR. Jó 

separava tempo para temer o SENHOR. Ele andava nos caminhos do SENHOR. 

 A quarta virtude mencionada na Palavra de DEUS sobre Jó é que ele se desviava do mal. 

O mal sempre existiu e quando Jó via o mal, ele se desviava do mal. Ele não dava chance para o 

mal. Ele não negociava com o mal. Ele fugia do mal e não se envergonhava disso. Se a Palavra de 

DEUS estivesse sendo escrita hoje e seu autor fosse escrever sobre você, que virtudes ele 

mencionaria? A quantas anda a construção de seu caráter? Bom dia. 

 

Robinson H. Amorim 
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