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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 

Monte Carmelo 

um monte da 

descoberta do 

verdadeiro Deus 

 

Clique na Bíblia 

ao lado  

Está Página Possui Links 

Especiais – Encontre-as! 

Deus de Israel 
Ministério Louvor Está Escrito 

  
O Monte Carmelo  
 

Monte Carmelo é uma montanha na costa de 
Israel com vista para o Mar Mediterrâneo. O seu nome 
(Karmel) significa "jardim" ou "campo fértil". A grande 
cidade israelita de Haifa localiza-se parcialmente sobre 
o Monte Carmelo, além de algumas outras cidades 
menores, como Nesher e Tirat Hakarmel.Este trata-se 
do local onde se deu o duelo espiritual entre o profeta 
Elias e os profetas de Baal. 

 
Nas montanhas e vales do Monte Carmelo na 

Terra Santa (Israel). É chamado assim, por ser uma 
montanha com 170 metros de altitude que fica na 
cordilheira de mesmo nome, na Antiga Palestina 
(Israel), com 34 km de extensão limitando-se ao Norte 
com Haifa, cidade marítima, pelo sul com as terras de 
Cesaréia, pelo Leste com a planície de Esdrelon e a oeste 
com o mar Mediterrâneo. 

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=d-Nq-e6BYpM
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1
https://goo.gl/maps/bSSjn9TyCot
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/1rs/18
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É com muita alegria que começo minha terceira meditação voltada para adolescentes.  

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

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

certeza O amariam.  

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

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

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

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

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

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

hora para começar o dia andando nos caminhos do SENHOR. 

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

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

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

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

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

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

salvação? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meditação para 2016. 

Robinson H. Amorim 
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Nos Caminhos do Senhor 

Junho de 2016 

DEUS no Monte Carmelo 

 Então caiu fogo do SENHOR e consumiu o holocausto e a lenha, e as 

pedras e a terra e ainda lambeu a água que existia no rego. I Reis 18:39 

 Se existiu um lugar onde DEUS deixou bem clara a sua presença nesta terra foi no monte Carmelo. 

Provavelmente você adolescente nem se lembre mais do que aconteceu neste monte, mas quanto eu mencionar o 

profeta Elias, os quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, o rei Acabe e sua terrível esposa Jezabel, com certeza você 

irá se lembrar da história 

 O povo de Israel sempre viveu muito perto do SENHOR, mas ao mesmo tempo se afastava deste seu DEUS 

com muita facilidade. Nenhum povo na face da Terra e em toda a história da humanidade esteve tão perto do 

SENHOR, nenhum povo viu e presenciou a divindade como a nação israelita. Mas quanto mais você lê os relatos 

sagrados principalmente os encontrados nos livros de Reis, você irá constatar com que facilidade, eles trocavam o 

DEUS Todo Poderoso, por quaisquer outros deuses ridículos, muitos deles de pau e pedra. 

 No tempo do profeta Elias, do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, o deus falso da vez era o conhecidíssimo 

deus da chuva chamado Baal. Por mais incrível que possa parecer para você hoje me pleno século vinte e um, o povo 

de propriedade exclusiva de DEUS achava que a chuva caia do céu, por bondade única e exclusiva de Baal. Pense 

bem nesta realidade: o povo que tinha sido tirado da escravidão pela mão poderosa de DEUS, que viu o SENHOR 

derrotar seus inimigos no mar Vermelho, que viu DEUS atuando na passagem do rio Jordão, que derrubou as 

muralhas de Jericó, que viu as doze pragas caírem e arruinarem o Egito de vez, esse povo que tinha DEUS de seu 

lado, passou a acreditar num deus falso ou seja, o deus da chuva. Você consegue vislumbrar adolescentes israelitas 

que já conheciam as bênçãos que vêm do SENHOR, agora se ajoelhando diante de Baal para pedir chuva? 

 Para deixar bem claro para todo o seu povo de que Baal não era nada e nem ninguém, DEUS envia Elias 

para profetizar para Acabe e Jezabel, que o DEUS dos céus e da terra, iria fechar as janelas do céu por dois anos e 

nenhuma gota de água cairia a partir daquele momento.  Você pode confirmar estas palavras abrindo sua Bíblia em I 

Reis 17:1. Quando DEUS disse através de Elias que não ia chover era para mostrar de forma bem clara que o deus 

Baal era uma farsa, uma piada e uma mentira, pois se ele fosse um deus de verdade teria chovido durante esses dois 

anos de seca e a Palavra de DEUS nos diz que não houve chuva. 

 Para mostrar de forma bem clara quem era Baal, no terceiro ano, DEUS conduz Elias de volta ao rei Acabe 

e ele por sua vez aceita o desafio de enfrentar o DEUS de Elias, com sua esposa e seus quatrocentos profetas tão falsos 

como o deus Baal. Quando o SENHOR se manifestou no monte Carmelo, veio fogo do céu e queimou o sacrifício 

de Elias. Desta forma tão clara e poderosa, nosso grande DEUS mostra que somente ELE é o SENHOR e foi isso o 

que o povo comentou: Só o SENHOR é DEUS. Só o SENHOR é DEUS.  

 Não é maravilhoso saber que o SENHOR se demostrou de forma tão clara e tão nítida no monte Carmelo, 

para que o povo enxergasse que estava enveredando pelos caminhos da idolatria e da apostasia. DEUS não deixou 

barato nesse confronto com o deus Baal e Elias conclama o povo de Israel para perseguirem os falsos profetas.   

 Nosso DEUS é único e ELE nunca entrou e nem nunca entrará em batalha nenhuma para perder. Nosso 

DEUS é vencedor e ao lado dele, nós também seremos vencedores. Você adolescente do século vinte e um acredita 

nessa verdade? Com nosso DEUS ninguém pode.   

  

Robinson H. Amorim 

 

Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Junho 

É Pecado Ser Rico? 

 Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois 

e quinhentos jumentas. Era também mui numeroso o pessoal ao seu serviço, 

de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente. Jó1:3 

 Convivo pelo menos uma vez por mês desde o ano de 2000 com adolescentes cristãos em 

congressos por todo este país. Até o dia em que escrevi esta meditação contabilizei oitenta e quatro 

congressos nas capitais e também no interior da nação. Participei de três semanas de oração para 

adolescentes até a data de hoje e em nenhum momento vi qualquer adolescente que gostasse de 

ser pobre. 

 Nenhum deles abriu seu coração e me disse que o grande prazer de sua vida é levantar 

cedo, não comer nada no café para ter mais fome para encarar o mega almoço que servem nos 

colégios públicos. Nenhum deles me disse que amava andar de ônibus lotado, que detestava celular, 

que nunca fez a menor questão de andar bem vestido e que preferia mil vezes ser atendido em 

postinho de saúde de bairro que numa clínica particular com ar condicionado. Nenhum 

adolescente me disse que amava morar em sua favela, principalmente por causa do esgoto a céu 

aberto que lhe permite ver os ratos e baratas que descem junto com os dejetos de vasos sanitários. 

 Muitos adultos sofrem, seus filhos pequenos e filhos adolescentes também sofrem por 

causa da pobreza. Muitos adultos que hoje são pobres são responsáveis pelo estado em que se 

encontram, pois quando seus pais imploravam para estudar eles se negavam e seu futuro brilhante 

já estava determinado. Muitos pobres também sofrem, pois não querem se sujeitar a trabalhos 

humildes como de faxineira de apartamentos e casas ou servente de prédios. Muitos pobres se 

recusam ganham salário mínimo para sobreviver preferindo viver de um quarto desse valor através 

de bolsas misérias que os governos lhe dão. 

 Agora compare esse quadro que analisamos com o rico Jó. Além de ser rico, ele era o 

maior do Oriente. Você tem ideia do que é ser o maior de vários países do oriente? Jó realmente 

era muito abençoado. Se Jó que amava exclusivamente ao seu DEUS Criador e Redentor e este 

mesmo DEUS o abençoou com inúmeras riquezas, então decididamente não é pecado ser rico, 

senão DEUS não faria isso com seus filhos. 

 Prezado adolescente, não é pecado ser rico, bem de vida, morar bem, ter bons carros, ter 

boas roupas, ter um ótimo plano de saúde, tirar férias num excelente hotel e comer em bons 

restaurantes. Nada disso é pecado. Se DEUS abençoou a Jó e ele foi apenas o homem mais rico 

do Oriente, DEUS também pode abençoar seus adolescentes que o amam e são fiéis a ELE. Se 

DEUS um dia lhe conceder riquezas, lembre-se que Jó foi rico, mas não abandonou os caminhos 

do SENHOR. JESUS CRISTO te alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não 

troque sua salvação por riquezas. 
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Dois de Junho 

O Sacerdote Jó 

 Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes chamava 

Jó os seus filhos e os santificava. Jó 1:5 

 O verso de hoje continua: “Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o 

número de todos eles, pois dizia: Talvez tenham pecado meus filhos e blasfemado contra DEUS em 

seu coração. Assim fazia Jó continuamente”.  

 Quanta coisa boa podemos notar no caráter de Jó não é verdade? Íntegro, reto, temente a 

DEUS, se desviava do mal, tinha as bênçãos materiais que o colocavam como o maior do oriente e 

nosso verso de hoje nos mostra uma virtude muito, mas muito rara nos homens cristãos de hoje: ele era 

o verdadeiro sacerdote de sua família. 

 Vivemos num tempo extremamente corrido. Os homens cristãos, e me refiro aos homens 

mesmo e não no sentido genérico, encontram tempo para tudo que lhes interessa fazer. Eles trabalham, 

pagam contas, almoçam, jantam, assistem jogos de futebol, assistem televisão, navegam na internet, vão 

à igreja, à academia, assistem filmes e seriados em plena semana, mas a grande maioria se recusa 

terminantemente a reunir sua família diariamente para abrir a Palavra de DEUS, louvar e orar pelos 

seus filhos e sua esposa. Isso demonstra claramente que as prioridades de sua vida é qualquer outra 

coisa, menos o SENHOR.  Não é à toa que sua vida espiritual e de sua família morreu. 

 Cabe aos homens e é muito bom que os meninos adolescentes saibam isso a partir de hoje, 

que DEUS incumbiu os homens de serem seus representantes para com a sua família. Cabe ao homem 

levantar cedo, mais cedo que sua esposa e ir ter com o SENHOR diariamente, para pedir as bênçãos 

de DEUS para o seu dia, para orar e interceder pela sua esposa e seus filhos. Neste primeiro momento 

do dia, os homens de DEUS vão buscar forças no seu DEUS.  Neste momento oram, abrem a Palavra 

de DEUS e o louvam. Quantos adolescentes não gostariam de ter um pai assim não é verdade? E se 

você adolescente de DEUS quiser ser este pai, comece hoje o seu projeto de futuro sacerdote de sua 

futura família. 

 Muitos adolescentes de DEUS não O conhecem simplesmente porque seu pai também não O 

conhece. Como aprender de DEUS se seu próprio pai não O conhece? Como aprender de Deus se o 

seu pai que deveria ter sido o seu primeiro pastor nunca fez a sua parte como sacerdote de sua família? 

Sua vida como adolescente de DEUS seria outra se você visse em seu pai este líder, este pastor e este 

sacerdote.  

 Talvez seu pai nunca tenha sido seu primeiro pastor, mas a falha dele não lhe dá o direito de 

imitá-lo. Você, garoto de DEUS, ainda adolescente pode decidir hoje trilhar um caminho que seu pai 

nunca tenha trilhado. Perdoe seu pai, mas não caia no mesmo erro dele. Decida hoje ser o primeiro 

pastor de seus filhos no futuro. DEUS te abençoe nesta missão. Você será extremamente abençoado se 

levar avante esse projeto. Comece já! 
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Três de Junho 

A Hora da Provação 

 Disse o SENHOR a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em 

teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Jó 1:12 

 O primeiro capítulo de Jó continua com uma história no mínimo interessante. Nos diz 

assim o verso seis: Num dia em que os filhos de DEUS vieram apresentar-se diante do SENHOR, 

veio também Satanás entre eles. DEUS então perguntou a Satanás se ele havia visto o seu servo Jó 

e enalteceu suas virtudes. Satanás então fez uma pergunta que levou DEUS a pensar: Porventura, 

Jó debalde teme a DEUS? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? 

A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaram na terra.  Estende, porém a mão e 

toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Jó 1:9-14. 

 Pronto, o inimigo tinha acabado de desafiar o seu CRIADOR. Uma criatura desafiando o 

CRIADOR. O inimigo de DEUS agora ficou ali esperando pacientemente para ver qual seria a 

resposta de DEUS. Satanás falou à DEUS algo muito real e muito verdadeiro: é muito fácil adorar 

ao SENHOR quando tudo está bom para o nosso lado. Temos as bênçãos materiais já em plena 

adolescência. Talvez você estude num excelente colégio particular, talvez já esteja estagiado ou 

mesmo trabalhando. Você quem sabe mora numa excelente casa, tem ótimas roupas e bons 

sapatos. Sua vida está maravilhosa e mesmo no meio de tantas bênçãos, muitos adolescentes sequer 

lembram-se de agradecer. 

 Talvez sua realidade seja outra. Você já está trabalhando, pois sabe que a situação financeira 

de seus pais não é tão boa, mas mesmo assim você consegue ajudar seus pais financeiramente a 

cada mês e ainda sobra o dinheiro certo da prestação do terreno que você comprou e nele você 

quer construir a sua futura casa. 

 A cada dia ao longo de cinco anos, você junta os centavos para pagar cada uma das sessenta 

prestações e como o tempo voa, quando você vê, seu terreno está totalmente pago, murado e você 

já pode plantar sua horta e seus pés preferidos de frutas. Você está fazendo tudo isso, pois já tem 

uma linda namorada e seu sonho é construir, casar e ter uma vida fantástica ao lado da namorada 

de sua vida. 

 Depois da casa construída, você compra seu primeiro carro e convida sua namorada para 

um jantar especial e oferece a ela, na hora da sobremesa, um lindo anel de noivado. Ela nem pensa 

duas vezes, vocês marcam a data do casamento e começam uma nova fase na sua vida. Agora se 

imagine voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho e você vê sua casa e seu carro 

pegando fogo e sua esposa desesperada gritando do lado de fora do que sobrou. 

 Qual seria a sua reação? Como você reagiria contra DEUS se ELE permitisse que essa 

fatalidade acontecesse na sua vida? As provações na vida de Jó levaram-lhe muito mais do que casas 

e carros. Levaram embora seus filhos e servos. Como Jó reagiu?  

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
3 

 

Quatro de Junho 

Jó Agradeceu? Como assim? 

 E disse: Nu sai do ventre de minha mãe e nu voltarei. O 

SENHOR deu e o SENHOR tomou. Bendita seja o nome do 

SENHOR! Jó 1:21 

 Conforme nos conta o início do capítulo um, Jó nem sabia que ele estava sendo alvo direto 

de uma luta cósmica entre DEUS e Satanás. DEUS confiava plenamente na fidelidade e integridade 

de Jó e Satanás achava que ele só era íntegro porque havia recebido bênçãos divinas. Então o 

SENHOR permite que Satanás levantasse a sua mão e o atacasse, mas impede que o inimigo o 

matasse. 

 Nosso verso de hoje reflete um velho conceito popular de que DEUS dá o bem, mas 

também dá o mal. Jó acreditava plenamente neste conceito e por isso ele falou algo que não é 

correto. DEUS pode até permitir que o mal chegue até a porta da nossa barraca, mas ELE ser o 

responsável pelo mal, não procede essa informação. Como Jó não sabia nada do que estava 

acontecendo no Universo, ele simplesmente falou o que haviam dito para ele. 

 Prezado adolescente, lembre-se sempre, mas sempre mesmo que de Satanás você não 

pode esperar nada bom e se você ler com muita paciência os versos treze até o dezenove você verá 

tudo o que Jó perdeu. Ao lermos o verso quinze, vemos que ele perdeu todos os bois, as jumentas, 

e os servos que tomavam conta delas. No verso 16, veio fogo dos céus e queimou as ovelhas e os 

servos. No verso 17, os caldeus roubaram todos os seus jumentos e mataram também os servos que 

cuidavam deles. De todas as perdas nada se iguala as encontradas nos versos 18 e 19: Também este 

falava ainda quanto veio outro e disse: Estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho, em 

casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro 

cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram e só eu escapei para trazer-te a nova. 

 Você consegue enxergar o drama de Jó? Perdeu todos os seus animais, perdeu todos os 

seus servos, mas nada se compara com a dor de ter perdido todos os seus filhos e olha que eles 

não eram poucos. Quando o inimigo resolve entrar na sua vida, prepare-se, pois ele não deixa nada 

barato. DEUS permitiu a atuação do inimigo na vida de Jó e este derrotado fez um estrago danada 

na família do patriarca. 

 Qual foi a reação de Jó? Ele poderia ter xingado, reclamado e difamado o nome do 

SENHOR, mas qual foi a sua reação? Bendito seja o nome do SENHOR. Você conhece alguém 

em toda a história bíblica que perdeu tudo e ainda agradeceu por isso? Jó tinha intimidade com o 

SENHOR. Ele conhecia. Ele poderia confiar. Ele tinha a absoluta certeza que tudo aquilo que 

estava acontecendo com ele não era à toa e muito menos em vão. DEUS deveria ter um plano 

grandioso por traz de tanta desgraça, mas no momento ele não tinha ideia de nada. De alguma 

forma Jó sabia que DEUS estava no comando e não seria ele que iria blasfemar. Aqueles que me 

honram, EU honrarei, diz o SENHOR. 
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Cinco de Junho 

O Inimigo Contra Ataca 

 Então saiu Satanás da presença do SENHOR e feriu a Jó 

de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da 

cabeça. Jó 2:7 

 Apesar de conter apenas treze versículos, o capítulo dois de Jó tem muito a falar ao seu 

coração adolescente. Novamente Satanás se apresenta diante do SENHOR. Satanás volta a falar 

com DEUS na qualidade de um derrotado, pois exatamente isso é o que ele é. JESUS o venceu na 

cruz do Calvário e por isso o seu inimigo e meu é um derrotado. 

 Jó perdeu os filhos, os animais, os servos e seus bens, mas se manteve íntegro. DEUS com 

certeza absoluta era a prioridade número um da vida de Jó, pois ninguém que apanhou tanto da 

vida quanto Jó, não reagiria de outra forma se não o colocasse em primeiro plano. DEUS se alegra 

sobremaneira quando vê seus filhos vivendo de forma que o seu NOME é exaltado e glorificado. 

Jó era o que era. Não tinha uma vida de meio termo com DEUS. Ele era do SENHOR e se manteve 

neste caminho ao longo de toda uma vida. Não havia espaço para uma vida dupla no coração de 

Jó  

 Tenho viajado bastante ao longo de quinze anos de ministério voluntário em prol de 

adolescentes de DEUS e tenho presenciado que muitos adolescentes conseguem levar facilmente 

uma vida dupla. Estes adolescentes vão às suas igrejas, assistem diversos sermões, cantam nos corais 

e conjuntos de louvor adolescente, participam alegremente da oportunidade de levar o seu 

testemunho para outros, porém quando eles saem do convívio com os irmãos de fé, os pais e da 

proximidade de seus líderes espirituais, sua vida se transforma. 

 As músicas santas cantadas nos sábados, domingos e quartas feiras são substituídas 

facilmente pelas músicas podres da serpente maligna. A Palavra de DEUS que muito raramente é 

vista em mãos adolescentes nas igrejas é facilmente substituída por literatura chula e barata ou 

qualquer lixo que se possa ver na mídia eletrônica. Agindo dessa forma, adolescentes modernos 

sequer conseguem avaliar o que vem a ser a integridade e a fidelidade de Jó. 

 Confiando mais uma vez em Jó, DEUS permite um ataque final de Satanás contra Jó e o 

nosso verso de hoje mostra quão fundo atingiu o servo de DEUS. Além de ter perdido tudo, ele 

agora sofre na pele e nos ossos as úlceras deixadas pela mão do inimigo do SENHOR. Como Jó 

reagiu a mais uma investida do inimigo? A Palavra de DEUS nos diz que Jó pegou um caco de 

telha para se raspar. Fico imaginando quão terrível deve ser para cada adolescente de DEUS ser o 

brinquedinho preferido nas mãos do inimigo. Ficar refém das artimanhas não deve ser nada fácil, 

mas ser atacado duas vezes, não era para qualquer mortal. Jó sofreu muito e sequer sabia que existia 

um universo observando suas atitudes. Jó permaneceria do lado do SENHOR por todo o tempo? 

Negaria o seu MESTRE? Continue lendo a sua história na PALAVRA DE DEUS. Feliz dia para 

você. 
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Seis de Junho 

Esposa Imprudente 

 Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas tua 

integridade? Amaldiçoa a DEUS e morre. Jó 2:9 

 Quão diferentes são as pessoas não é verdade? Na adolescência você ainda está em 

formação. Você está crescendo, tem pelos surgindo por tudo quanto é lado, tem o cabelo de seus 

sonhos enfeitando sua cabeça e quando você se coloca diariamente em frente a um espelho e se vê 

como realmente é, muito provavelmente você deve achar tudo realmente incrível. 

 DEUS em sua eterna sabedoria te fez ÚNICO. Sinta que coisa maravilhosa!!! O mundo 

tem oito bilhões de pessoas e você nunca irá se esbarrar com ninguém igual a você. Isso não é 

maravilhoso? A combinação única dos genes de seus pais com os genes de sua mãe combinada 

com o maravilhoso dom da vida outorgado a você pelo PAI ETERNO, te fizeram um(a) 

adolescente único(a) e especial Nunca mais nascerá, crescerá e morrerá uma pessoa igual a você. 

 Como seres humanos únicos que somos DEUS nos deu um presente único que se chama 

liberdade. Abaixo da TRINDADE, do dom da vida e de minha família, não conheço nada melhor 

que a liberdade. 

 DEUS nos ama tanto que nos deu liberdade de até não acreditar NELE. Uma grande parte 

da humanidade, além de não reconhecer a existência de DEUS, ainda zomba, ridiculariza e 

escarnece do SENHOR. 

 Jó sofreu na pele e nos ossos todo o poder de Satanás, pois o inimigo de DEUS foi fundo 

na arte e na técnica de testá-lo. O sonho do inimigo era provar para o SENHOR que a humanidade 

só O aceita por conta de bênçãos. Se não tivessem bênçãos a humanidade não adoraria ao 

SENHOR. O teste que DEUS e Satanás estavam fazendo com Jó era para testar fidelidade à toda 

prova e Jó permaneceu fiel, apesar de estar sofrendo diariamente para permanecer no lado do 

SENHOR. 

 Quem sofreu os ataques de Satanás foi Jó, quem se limpava com caco de telha era Jó, quem 

recebeu tantas úlceras malignas que seu corpo literalmente ficou todo atacado foi Jó. O inimigo de 

DEUS não fez nada fisicamente contra a mulher de JÓ e pelo nosso verso de hoje, ela não tinha o 

menor interesse em permanecer do lado do SENHOR como seu esposo fazia. 

 Quão diferentes são as pessoas. Quão diferentes suas reações. Enquanto estavam no gozo 

das bênçãos celestes não houve problemas naquela casa. Quando a situação se reverteu, a Palavra 

de DEUS te mostra como reagiram Jó e sua esposa. Escolha muito bem seus amigos e no futuro 

sua ou seu namorado. Que eles e você continuem nos caminhos do SENHOR e nunca duvidando 

ou blasfemando contra quem sempre te amou. 
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Sete de Junho 

Amigos São Presentes 

 Sentaram-se com ele na terra, sete dias e sete noites e 

nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era 

mui grande. Jó 2:13 

 Se existe algo que mais curtimos na adolescência são os amigos. Adolescentes gostam de 

muitas coisas durante os áureos anos da adolescência, mas acho que nem comida, nem manhãs 

inteiras de sono, nem músicas, nem o quarto dos sonhos, nem celular, nem o acampamento sem 

os pais por perto e muito menos ficar horas na internet, supera o privilégio de ser um amigo e de 

ter amigos. De preferência muitos amigos. 

 Quando o Facebook chegou à vida dos humanos houve uma mudança completa no 

conceito de amigos e de amizade. Adolescentes desta geração tem a certeza plena de que amigos 

virtuais são amigos de verdade, quando na verdade esses amigos mal se conhecem. Alguém amigo 

do amigo do seu amigo, sem nunca te conhecer, sem nunca ter te cumprimentado, sem nunca ter 

comido nada junto com você lhe solicita amizade e você, na tentativa de ser o que os filmes de 

adolescentes norte-americanos chamam de popular, aceita pessoas que nunca viu e muito 

provavelmente nunca verá a não ser nesta rede social. 

 Você por sua vez correu um risco grande, pois não sabe quem ele é, o que faz, onde mora, 

quem é sua família. Não é só você que não sabe nada a respeito dele, pois ele também não sabe 

nada a respeito de você, mas para os idealizadores do Facebook vocês agora são amigos. Não é 

simplesmente estranho como pessoas que nunca se viram, nunca se falaram já podem se considerar 

amigos? Milhões de pessoas que não possuem sequer um amigo de verdade para conversar e chorar 

no ombro tem milhares de amigos virtuais. 

 Já li várias vezes o livro de Jó e nunca havia me apercebido do fato de que os amigos de Jó 

passaram sete dias e sete noites do seu lado sem falar nada a respeito de sua dor. Que amigo do 

Facebook faria isso caso você fosse Jó? Muito provavelmente ninguém. Os amigos verdadeiros de 

Jó passaram cento e sessenta e oito horas sentados ao seu lado, com a mesma terra na cabeça que 

seu amigo Jó tinha, para mostrar uma grande virtude de caráter chamada solidariedade ou como 

dizemos na linguagem adolescente: Tamo junto. 

 Olhe bem agora para uma de suas mãos e feche os dedos. Faça esse exercício pelo menos 

três vezes. Pronto, nunca mais você vai esquecer que amigos, os amigos de verdade, aqueles que 

são presentes na sua vida, que você vai poder contar com ele para o que der e vier não irão passar 

do número de dedos de sua mão. 

 Se você já tiver cinco amigos reais e verdadeiros, então você já é feliz. Na rede social você 

tem pouquíssimos amigos, muitos conhecidos e inúmeros desconhecidos. Amigos de verdade 

precisam comer, orar e sorrir juntos. Não esqueça de que JESUS é o seu melhor amigo e se ELE 

ainda não for, por que não dar uma chance para ELE? Tente fazer de JESUS o seu melhor amigo 

e você nunca mais se arrependerá desta nova amizade. 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
1
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adole Brasil 

Junho - 2016 editadole  

 

 

Descreva aqui o seu 
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Oito de Junho 

O Lado Mais Humano de Jó 

 Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi 

concebido um homem. Jó 3:3 

 Se o livro de Jó acabasse no capítulo dois, todos nós teríamos uma ideia de que Jó não era 

humano. Quem além de Jó você conhece que perdeu os bens, os filhos, os servos e ainda assim 

louvou e agradeceu ao SENHOR por isso? Quem além de Jó você conhece que recebeu inúmeras 

úlceras e tumores malignos e sua reação era simplesmente pegar um pedaço de telha e se coçar? 

 Como adolescentes de DEUS, na maioria das vezes reclamamos demais de nossa vida, de 

nossos pais, de nossa condição financeira, da comida, das roupas e dos celulares que não temos. 

Muitos de você por nunca terem sido pais, não tem a menor noção de quanto custa cada centavo 

de trabalho de seus pais. Se soubessem parariam de reclamar e seriam muito mais agradecidos. 

Geralmente parece que nada, absolutamente nada do muito que seus pais fazem por você é 

suficiente. Jó existiu, ele era íntegro, reto, temente a DEUS e se desviava do mal e hoje você 

aprendeu com ele a não reclamar tanto e ser mais agradecido. 

 Chegou uma hora na vida de Jó, que ele sentiu uma necessidade incrível de desabafar e se 

esse capítulo tivesse um título diferente do que já tem, ele seria: O desabafo de Jó. Ao longo deste 

capítulo, Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento. Ele quis que este dia se convertesse em trevas. Ele 

quis que as trevas daquela noite fossem bem espessas. Ele queria que as estrelas escurecessem. Ele 

gostaria de ter morrido no útero de sua mãe. Segundo Jó seria melhor ter morrido sem ter vindo 

ao mundo. Para ele, não precisaria ter conhecido a luz. Ele preferia ter sido feliz no túmulo do que 

ter nascido. Os dois últimos versos de Jó três são o fim de um desabafo: Aquilo que temo me 

sobrevêm e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso e já me 

vêm grande perturbação. 

 Jó era um ser humano igualzinho a você adolescente e seu desabafo fez parte de sua forma 

de reagir a tudo aquilo que lhe tinha acontecido sem ele sequer saber porque. Jó estava correto em 

amaldiçoar o dia de seu nascimento? Nem você e nem eu estamos aqui para julgar Jó mesmo 

porque essa atribuição pertence ao DEUS ETERNO. 

 A Palavra de DEUS te mostrou toda a reação de Jó, para te mostrar adolescente que 

mesmo os grandes homens do SENHOR também são humanos e tem reações humanas e isso não 

é pecado. Precisamos aprender também com o ESPÍRITO SANTO de DEUS a controlar nosso 

temperamento e pedir sabedoria para falar o que precisa ser falado e não o que vem à nossa mente. 

Mais do que nunca adolescentes de DEUS precisam confiar à DEUS seus desabafos e tristezas. A 

oração é a melhor ponte para isso. Ore mais, chore mais, desabafe mais, usando mais a oração do 

que a reclamação. 
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Nove de Junho 

Amigos de Verdade Mostram o Caminho 

 Porventura não é o temor de DEUS aquilo em que confias, 

e a tua esperança à retidão dos teus caminhos? Jó 4:6 

 Amigos são presentes de DEUS em nossa vida, mas principalmente nos fazem um bem 

enorme quando estamos na adolescência. A grande maioria dos pais de adolescentes trabalha o dia 

inteiro, isso quando não vão para a faculdade ou algum curso à noite e por isso o convívio com os 

filhos adolescentes está cada vez mais difícil. 

 As tardes ou manhãs dos adolescentes geralmente são passadas dentro do ambiente escolar 

e neste ambiente começam nascer as melhores ou as piores amizades que você vai fazer na sua 

vida. Bons amigos irão te influenciar para coisas e pensamentos bons, mas se você optar por amigos 

ruins pode ter certeza que seu futuro não será nada brilhante. Você como adolescentes sempre 

deve lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas: Tudo o que você plantar, você vai 

colher. 

 Você adolescente já parou para pensar sobre o que você espera de um amigo? Já pensou 

também o que você estaria disposto a fazer em prol de seus amigos? Não se trata só de receber, 

amizade também é para se oferecer. É muito importante que a verdadeira amizade seja uma via de 

mão dupla. Você dá amizade e recebe amizade. Se você não dá amizade, você não recebe amizade. 

Não é amizade verdadeira quando só uma das partes se empenha pelo outro. Tem muita gente que 

se arrasta e se humilha em prol do amigo e o amigo não está nem se lixando pelo o que o outro 

está fazendo. Isso não é amizade. É apenas uma tentativa frustrada de ser reconhecido. 

 Amigos de verdade vão nos dizer as verdades que precisam ser ditas e você estará ali para 

ouvir. Se você só quer amigos que te bajulem, que te digam o que você sempre quer ouvir, então 

você não tem a menor ideia do que seja amigo de verdade. 

 Elifaz era amigo de Jó e precisou falar para ele algumas verdades que Jó precisava ouvir. 

Ele foi muito sábio e começou elogiando no verso 3 do capítulo 4: Eis que tens ensinado a muitos 

e tens fortalecido mãos fracas.  As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos 

vacilantes tem fortificado. Em outras palavras, Elifaz estava dizendo a Jó que ele sempre ajudou e 

fortaleceu seu próximo. Jó sempre esteve disposto a ajudar quando se fazia necessário. 

 Depois do elogio, ele coloca Jó no rumo certo. Veja suas palavras no verso cinco: Mas 

agora em chegando a sua vez, tu te enfadas, sendo tu afligido, te perturbas. Em outras palavras, 

Elifaz estava dizendo: É muito fácil ajudar quando tudo estava bem para você, mas agora que a 

situação se reverteu você esquece de DEUS e amaldiçoa a data de seu nascimento? Elifaz usa o 

verso de hoje para mostrar a Jó que ele não deveria abandonar o temor do SENHOR e muito 

menos deixar de confiar NELE. Amigos de verdade nos colocam no rumo certo.  
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Dez de Junho 

Busque ao SENHOR 

 Quanto a mim, eu buscaria a DEUS e a ELE entregaria 

minha causa. Jó 5:58 

 Elifaz, um dos amigos de Jó, que resolveu falar e aconselhar continua fazendo um pouco 

mais por seu amigo sofredor. Ele nos diz no verso de hoje que se ele estivesse na condição de Jó, 

ele buscaria ao SENHOR. 

 Uma das situações que mais aproximam as pessoas são as provações. As provações na 

grande maioria das vezes são causadas pelas próprias pessoas. A ganância de ganhar muito dinheiro 

leva pessoas totalmente despreparadas a montarem negócios mirabolantes. Pessoas que nunca 

tiveram uma empresa, nunca lidaram com funcionários, com fornecedores, com impostos, com 

clientes, com banco, com contadores, com fiscais de impostos, acabam entrando num emaranhado 

de dívidas e desta forma acaba faltando comida em casa e se existe algo que acaba com 

relacionamentos é falta de comida em casa. No auge dessa falta de comida, de endividamento, de 

advogados ameaçando processar, as pessoas se lembram de DEUS, mas DEUS sequer foi 

consultado quando a pessoa começou todo o projeto de ganância.  

 Outra situação que sempre leva as pessoas a pensarem em DEUS é a doença. Os doentes 

começam a rezar as orações que aprenderam em infância, alguns vão para qualquer igreja que os 

queira curar, fazem de tudo para agradar a DEUS em troca de sua cura. Quando tudo está bem a 

grande maioria não se lembra de DEUS, mas quando o resultado do exame de colesterol está alto, 

o exame do coração não saiu do jeito esperado, a conta de remédios começa a fazer a diferença no 

orçamento da casa, as pessoas começam a ajoelhar e rezar. Depois de receber a cura, as pessoas 

voltam a esquecer que DEUS existe. Para a grande maioria, DEUS é apenas uma caixa de bênçãos. 

 Elifaz orientou Jó a continuar confiando no SENHOR e nos deixa outro presente no verso 

dezessete: Bem-aventurado é o homem a quem DEUS disciplina, não desprezeis, pois a disciplina 

do Todo Poderoso. Porque ELE faz a ferida e ELE mesmo a ata, ELE fere e as Suas mãos curam. 

Geralmente a palavra disciplina não bate muito com adolescentes, mas Elifaz tem toda a razão 

quando diz que feliz é o homem a quem DEUS disciplina. É muito melhor receber a disciplina e 

a provação do SENHOR que a melhor bênção que o inimigo queira te conceder. Do inimigo 

queremos distância. 

 Elifaz estava muito inspirado quando enumera as bênçãos que vem quando buscamos a 

DEUS em meio as provações e ao longo de toda a nossa vida. Veja o verso 24 de Jó 5: Saberás que 

a paz é a tua tenda, percorrerás as suas possessões e nada te faltará. Paz e abundância são bênçãos 

que todos querem. Mas Elifaz encerra suas falas com chave de ouro: Saberás também que se 

multiplicará a tua descendência e a tua posteridade, como a erva do campo. 

 Felizes os adolescentes que são disciplinados pelo SENHOR. Lembre-se disso. 
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     Onze de Junho 

    A Hora de Aprendermos com Jó 

 Oh! Se a minha queixa, de fato se pesasse e contra ela numa 

balança, se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais 

do que a areia dos mares. Jó 6:2 e 3. 

 Na versão da minha Bíblia o capítulo seis de Jó tem como título: Jó justifica suas queixas e 

ao ler todo o capítulo antes de lhe escrever estas linhas quero compartilhar com você adolescente 

o que aprendi com Jó. 

 Se existe alguém que tem o direito de justificar suas murmurações e queixas esse alguém 

era Jó. Seus amigos fizeram a sua parte, sentaram sete dias sem mencionar nenhuma palavra, depois 

tentavam aconselhar, nem sempre conseguiam, mas na verdade quem estava se raspando com caco 

de telha era Jó e não seus amigos. Nenhum dos amigos pediu um pouco de dor ao SENHOR para 

pelo menos sentir o que Jó estava sentindo. Nenhum dos três ofereceu o seu corpo são para receber 

as úlceras que Satanás enviou para Jó. 

 Como Jó entendia as provações que ele estava passando? Em algum momento ele creditou 

suas desgraças a ação de Satanás? Não, Jó tinha certeza plena que era o SENHOR que o estava 

afligindo. Vou provar o que estou afirmando com as próprias palavras de Jó no verso quatro deste 

capítulo 6: Porque as flechas do TODO PODEROSO estão em mim cravadas e o meu espírito 

sorve os venenos dela e os terrores do SENHOR se arregimentam contra mim. 

 Consegue vislumbrar como Jó via à DEUS? Ele O enxergava como um grande arqueiro 

lançando flechas mortais e venenosas contra ele. Muitas vezes colocamos erradamente a culpa em 

DEUS das coisas que estão nos acontecendo. Jó achava que tudo o que estava acontecendo com 

ele, era culpa do SENHOR. Ele não tinha a visão completa do que estava acontecendo e sempre 

fica mais fácil colocar a culpa em DEUS. Como adolescente você precisa aprender a não se 

precipitar e não colocar a culpa em DEUS se a sua vida não está indo do jeito que você acha que 

deve ir. 

 Veja o que Jó te ensina no verso 14: Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos 

que tenha abandonado o temor do SENHOR. Essa é uma dica importante sobre amizade. Mostrar 

compaixão é ajudar de verdade seu amigo; é um dever. Jó te dá mais um presente no verso 24: 

Ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que tenho errado. Creio que esse é o melhor 

conselho aprendido com Jó até aqui. Na adolescência temos a ousadia de achar que sabemos mais 

da vida do que os nossos pais e não raro discutimos com eles porque os achamos quadrados e 

ultrapassados. Não seja arrogante a esse ponto!  

Permita ser ensinado e aprenda a ouvir os que os mais experientes têm a lhe dizer e se os 

mais experientes foram os seus pais, pare tudo e os ouça de verdade, pois ninguém neste mundo 

quer mais o seu bem do que eles. Quem tem pai e mãe, teve o melhor presente que DEUS poderia 

ter deixado para você. Tenha um dia fantástico com DEUS. 
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Doze de Junho 

Continuando a se Queixar 

 Por isso não reprimirei a boca, falarei na angustia do meu 

espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Jó 7:11 

 Jó realmente não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. Ele fora rico, 

tivera muitos filhos, muitos animais, muita riqueza e do nada, de um dia para o outro, ele 

simplesmente perde tudo. É muito fácil não sentir falta de nada quando você não tem nada, mas 

quando se possui bens matérias e do nada você perde tudo deve ser realmente muito sofrido. 

 Para piorar sua situação nada agradável, sua esposa, a mulher de sua vida, a sua namorada, 

a garota de sua vida e a mãe dos seus filhos o estimula a amaldiçoar o seu DEUS, o seu REFUGIO, 

sua ROCHA ETERNA, sua SALVAÇÃO. Para fechar o círculo de atrocidades que recaíram na 

sua cabeça, Satanás tem permissão do SENHOR para derramar sobre ele tumores malignos desde 

a planta de seu pé até o alto da cabeça. 

 Prezado adolescente, você já parou para pensar o que sobrou para Jó? Já imaginou a 

tentativa desesperada desse servo de DEUS para tomar um simples banho? Quão difícil deveria 

ser para ele tentar esfregar uma bucha em cima de cada tumor maligno? Consegue imaginar as 

terríveis e péssimas noites de sono que ele com certeza não teve? Quantas olheiras ele não deveria 

colecionar em seu rosto? Será que sua esposa ainda dormia do seu lado? Muito provavelmente 

não. Será que ele recebia um beijo carinhoso de sua amada antes de ir dormir? Ela o ajudava a 

tomar banho? Esfregar cada ferida com carinho para que seu amado não sofresse ainda mais? Ela 

o ajudava sempre que ele precisava dela? Como deve ter ficado o relacionamento marido e mulher 

durante o tempo em que Jó sofria? 

 Creio firmemente que o que sobrou para Jó foi a oportunidade de se queixar. Tudo o que 

ele mais ansiava era que alguém lhe abrisse os olhos e seu entendimento e lhe explicasse porque 

tudo aquilo estava acontecendo justamente com ele. 

 Veja o desabafo e mais queixas de Jó neste capítulo sete: Estou farto de minha vida, não 

quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Jó 7:16. Se você 

adolescente estivesse no lugar de Jó não concordaria com ele? Quem quer viver sofrendo? Vamos 

para o verso 19: Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo 

para engolir minha saliva? E ele continua no verso 20: Se pequei, que mal te fiz a ti, o Espreitador 

dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? No 

verso 21 ele encerra suas queixas deste capítulo: Por que não perdoas a minha transgressão e não 

tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me buscas já não serei. 

 É fácil viver reclamando sem ter motivo nenhum motivo para isso, mas motivos eram que 

não faltava a Jó. Os desabafos e as queixas foram seus companheiros nesta hora. 
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Treze de Junho 

Os Bons Conselhos de Bildade 

 Então respondeu Bildade, o suita: Até quando falarás tais 

coisas? E até quando as palavras de tua boca serão qual vento 

impetuoso? Jó 8:1 

 Até nestes momentos de dor na vida de Jó, apenas Elifaz, um de seus três amigos, havia se 

manifestado, mas agora chegou a vez de mais um amigo aparecer no cenário e vamos aprender juntos 

com os seus bons conselhos. 

 É muito bom para a formação de seu caráter que você adolescente tenha mais de um amigo. 

Muitos adolescentes devido a sérios problemas de timidez ficam extremamente felizes quando 

encontram apenas um amigo. Na esperança vã de conservá-lo para sempre se esquecem de que existem 

outros possíveis amigos e dedicam-se de corpo e alma a apenas um único relacionamento. Mas nem 

sempre esse relacionamento dá muito certo, ou as vezes esse amigo muda de cidade e como ele fechou 

as portas para novas amizades, ele vai colher por um bom tempo o amargo fruto da solidão. 

 É muito bom ter mais amigos, pois senão você ficará refém de uma só opinião e é muito 

importante ter a mente aberta para ouvir novas ideias e novas opiniões. É dessa forma que você cresce 

em termos de relacionamento. Ouvindo opiniões totalmente diferentes da sua, vai te estimular a pensar 

e querer ouvir outras vozes. 

 A primeira coisa que você aprende com o novo participante do drama de Jó é que existem 

amigos que te pedem para parar de falar. Muitos de nós na adolescência queremos falar, falar e falar e 

nossa necessidade de falar às vezes se torna tão exagerada que na grande maioria das vezes falamos 

besteiras ou simplesmente falamos o que não devia ser falado naquele momento. Bildade usa o verso 

de hoje para pedir a Jó pensar mais e falar menos. Para Bildade, Jó estava reclamando demais e seria 

muito bom ele parar de reclamar tanto. 

 Veja que conselho interessante que serve tanto para você como para mim no verso 5: Mas, se 

tu buscares a DEUS e ao Todo Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ELE sem demora 

despertará em seu favor e restaurará a justiça de tua morada. Buscar a DEUS, pedir misericórdia, ser 

puro e reto e o SENHOR cuidaria de Jó de novo. Em outras palavras era bem isso que Bildade estava 

sugerindo para Jó. 

 O último conselho que Bildade dá a Jó está no verso vinte: Eis que DEUS não rejeita o íntegro, 

nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Havia 

esperança para Jó. DEUS não rejeita o íntegro. 

 Vale muito à pena ouvir os conselhos de pais, de líderes e de amigos de verdade. Peça hoje ao 

seu DEUS que ELE abra novas oportunidades de amizades na sua vida adolescente. Aprenda a ouvir 

novas vozes, mas nunca deixe de ouvir a voz suave do ESPÍRITO SANTO DE DEUS diariamente na 

sua vida. Essa voz é confiável.  
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Quatorze de Junho 

O DEUS CRIADOR de Jó 

 ELE é quem remove os montes sem que saibam que ELE na 

sua ira os transtorna. Jó 9:5 

 Na minha tradução bíblica o capítulo de Jó tem um título: Jó é incapaz de responder a 

DEUS. Neste capítulo enfim Jó reconhece que não tem o direito de questionar ou mesmo 

responder a DEUS. Logo no verso dois lemos: Na verdade, sei que assim é, por que como pode o 

homem ser justo para com DEUS? No verso três lemos: Se quiser contender com ELE, nem a 

uma de mil coisas lhe poderá responder. Veja o que Jó nos diz no verso quatro: Ele é sábio de 

coração e grande em poder, quem porfiou com ELE e teve paz? 

 Até o verso quatro, Jó reconhece que não dá para discutir com o TODO PODEROSO, 

questionar o jeito de ser de DEUS. Prezado adolescente você precisa entender de uma vez por 

todas, que DEUS é DEUS e ponto final. Não perca o tempo preciso de sua adolescência 

desconfiando do SENHOR, questionando suas verdades ou mesmo desconfiando de Sua Palavra. 

Você aceitou a TRINDADE pela fé e sabe muito bem que “Sem fé é impossível agradar a DEUS”. 

 A partir do nosso verso de hoje Jó começa a exaltar o seu DEUS CRIADOR. Na sequência 

do verso seis lemos: Quem move a terra para fora de seu lugar, cujas colunas estremecem, quem 

fala ao Sol e este não sai e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do 

mar, quem fez a Ursa, o Órion, o Sete Estrelo e as recamaras do sul; quem faz grandes coisas que 

não se pode esquadrinhar e maravilhas tais que não se podem contar? 

 Veja que Jó fala das constelações com muita facilidade, o que para mim mostra a 

familiaridade que ele tinha com as obras da criação de DEUS. É muito importante que você 

adolescente ao longo de sua vida, começando ontem, aprenda a curtir momentos fantásticos em 

meio a natureza. Aproveite cada oportunidade que sua família lhe proporcionar para curtir um 

momento de campo ou momento de praia. Curta um parque com seus amigos adolescentes de sua 

igreja. Saia quem sabe um sábado ou domingo por mês com amigos, leve sua Bíblia, umas frutas, 

um sanduiche caprichado e aproveite cada momento deste tempo junto às obras do SENHOR. 

 Quando você tiver o privilégio de férias na praia, aproveite o nascer do sol e o pôr do sol. 

Mergulhe seu corpo nas águas salgadas do mar e delicie-se nas águas doces de uma cachoeira ou 

um rio. Aproveite para desligar a lanterna durante a caminhada noturna e veja na imensidão do céu 

as mesmas constelações que Jó também viu. 

 É um privilégio do cristão acreditar na criação de DEUS e num DEUS CRIADOR. 

Os mais renomados cientistas modernos não sabem o que é acreditar no DEUS 

CRIADOR. Somos felizes e agradecidos por acreditar nesse DEUS fantástico. 
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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 Junho 

Mais reclamações 

 A minha alma tem tédio a minha vida. Darei curso a 

minha queixa, falarei com amargura da minha alma. Jó 10:1 

 Se existiu alguém na história bíblica que soube como ninguém manifestar todo o seu 

desagrado com DEUS, esse alguém foi Jó. Ele tinha uma facilidade incrível para dizer à DEUS 

como ele se sentia.  

 Jó tinha a certeza absoluta que tudo o que estava acontecendo com ele, era culpa exclusiva 

de DEUS e se o próprio DEUS não tinha um pouco de dó dele, então seu recurso era reclamar, 

protestar e se revoltar. Alguns adolescentes durante partes de sua vida tem o mesmo perfil de Jó. 

Você só os encontra reclamando, protestando e se revoltando.  

 Se existe um capítulo do livro de Jó que poderia ser considerado o capítulo do protesto 

esse capítulo é o dez. Por falar em protesto, está muito na moda e na mídia protestar. Durante o 

ano de 2014, milhares de brasileiros saíram às ruas para protestar contra a corrupção dos seus 

governantes. Quando um trem suburbano para por qualquer motivo justo ou injusto no Rio de 

Janeiro ou São Paulo, a população se revolta e quebra vagões inteiros ou mesmo põe fogo nos 

mesmos. 

 A forma mais conhecida de protesto dos trabalhadores é a greve. Geralmente quem faz 

greve são funcionários públicos que tem salários e empregos estáveis, mas que são constantemente 

enganados pelos governantes, que prometem reajustes futuros e depois não os concedem. Como 

o diálogo com os governantes é algo muito improvável de se ver acontecer, os sindicalistas saem de 

seus escritórios uma vez por mês e infernizam a vida da população com seus microfones 

desregulados e com músicas de baixo nível para chamar atenção. 

 Jó também sabia muito bem a arte do protesto. Acompanhe os versos abaixo e veja se ele 

não domina bem a matéria: 

 Direi a DEUS: Não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo? Jó 10:2. Bem 

sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Jó 10:7. As tuas 

mãos me planejaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Jó 10:8. Lembra-te de 

que me formaste como um barro e queres agora reduzir-me a pó? Jó 10:9. Porventura não me 

derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Jó 10:10. Porque, se eu me levanto, tu me 

caças como a um leão feroz e de novo revelas poder maravilhoso contra mim? Jó 10:16. Por que 

me tiraste da madre? Ah! seu eu morresse que olhos nenhum me vissem. Jó 10:18. 

 Qual foi a reação imediata de DEUS à tantas queixas, reclamações e protestos? Nenhuma. 

DEUS ouviu pacientemente seu servo Jó. DEUS sempre ouve os seus filhos. 
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Dezesseis de Junho 

Os Recados de Zofar 

 A tua vida será mais clara que o meio dia, ainda que há 

trevas serão como a manhã.  Jó 11:17 

 Ao longo de dez capítulos inteiros do livro de Jó, conhecemos apenas dois de seus amigos: 

Bildade e Elifaz. Cada um deles respeitou o direito solene de Jó reclamar e se lamentar, pois afinal 

de contas quem estava sofrendo, quem tinha perdido filhos, servos e animais era Jó. Quem se 

coçava com caco de telha e tinha que olhar diariamente seus tumores malignos era Jó e não seus 

amigos. Seus amigos tentavam e tentavam consolá-lo e orientá-lo. 

 Agora entra em cena o seu terceiro amigo e Zofar chega pegando pesado com seu amigo 

Jó. Veja como ele chega falando para Jó logo no verso 2: “Porventura não se dará resposta a esse 

palavrório? Acaso tem razão o tagarela”? 

 Você adolescente conhece ou tem algum amigo igual a Zofar entre o seu rol de amigos? 

Pelo início de suas palavras, Zofar promete jogar duro com Jó e só para começar a conversa, Zofar 

chama Jó de tagarela. O que mais a língua afiada e rápida de Zofar estará reservando para Jó? 

Como suas palavras dura, mas extremamente necessárias iriam impactar a vida de Jó? 

 Vamos continuar lendo suas palavras no verso 3: Será acaso de as tuas parolas fazerem 

calar aos homens? E zombarás tu sem que ninguém se envergonhe? Em outras palavras, Zofar 

estava dizendo a Jó: Quer dizer que você pode falar o que quer e nós temos que ficar calados? 

Você zomba e tudo fica por isso mesmo? Zofar não iria deixa nada barato para Jó. 

 Veja suas palavras no verso quatro: Pois dizes: A minha doutrina é pura e sou limpo aos 

teus olhos. Em outras palavras, Zofar tinha certeza plena que Jó se achava o puro e perfeito e que 

ele não merecia nada do que estava acontecendo com ele. Zofar então dá um conselho fantástico 

ao seu amigo nos versos cinco e seis: Oh! Falasse DEUS e abrisse os lábios contra ti e te revelasse 

os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme! Sabe, portanto, que DEUS 

permite seja esquecida parte de sua iniquidade. Tem mais bons conselhos de Zofar e você pode 

ler todos entre os versículos treze a dezenove de sua Bíblia. 

 Acho muito bom ter amigos como Zofar, que pegam pesado conosco, que nos chamam 

atenção quando necessário, que nos fazem enxergar. Eles são fundamentais para nos mostrar o 

quão míope é nosso modo de ver as coisas. Sem amigos como Zofar, ficaremos pensando que 

sempre estamos certos, quando na verdade isso nem sempre será a realidade. Zofar não só pegou 

pesado como também deu bons conselhos. Esse é um amigo de verdade. Ele não só te ajuda a 

enxergar como também te mostra o caminho certo. 
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Dezessete de Junho 

Jó exalta o SENHOR 

 Está a sabedoria com os idosos e na longevidade, o 

entendimento? Não, com DEUS está a sabedoria e a força, ele tem 

conselho e entendimento. Jó 12: 11 e 12. 

 Ao ler o capítulo doze de Jó sentia claramente que ele conhecia bem de perto o seu DEUS e 

O exalta como criador e SENHOR de sua vida. 

 Adolescentes que tiveram a áurea oportunidade de terem pais e mães cristãos aprenderam 

desde bebês a exaltarem e glorificarem o seu DEUS criador As músicas aprendidas com pais e 

professores de escolas sabatinas ou dominicais apontam para DEUS como o soberano Criador do 

Universo. É muito importante que nessa fase de sua adolescência você se mantenha fiel a sua crença 

num DEUS criador. 

 O mundo estudantil, o mundo universitário e o mundo do trabalho, muito provavelmente irão 

rir de você quando você se posicionar a favor de sua crença num DEUS criador e não num ser cósmico 

que pôs tudo para girar e não está nem aí para tudo o que está acontecendo. Queria te adiantar, antes 

que você passe por essa situação, que vale muito a pena ter um DEUS para amar, orar e confiar. Seu 

DEUS criador te tratará sempre como filho e não como um chimpanzé que está evoluindo.  

 DEUS sonhava com você. Ele permitiu que seu pai e sua mãe se encontrassem e como fruto 

desse amor veio você. DEUS planejou você. DEUS te fez único. Não existe ninguém, absolutamente 

ninguém igual a você e a melhor notícia de todas que você já ouviu é que seu filho JESUS CRISTO 

abandonou a eternidade, veio a esta terra dar a sua vida por você e graças à sua morte e ressurreição é 

que você pode confiar plenamente que JESUS CRISTO voltará para te buscar e poder morar com ELE 

por toda a eternidade. Quando JESUS CRISTO morreu no calvário, ELE tinha um sonho muito grande 

e o sonho de JESUS, de DEUS PAI e de DEUS ESPÍRITO SANTO é poder ter você de volta no seu 

reino. 

 Jó exalta o seu DEUS criador através de versos fantásticos deste capítulo 12. Veja os presentes 

que ele nos deixou entre os versos sete e nove: Mas pergunta agora às alimárias e cada uma delas te 

ensinará e as aves dos céus e elas te farão saber. Ou fala com a terra e ela te instruirá, até os peixes do 

mar te contarão. Qual dentre todos estes, não sabe que a mão do SENHOR fez isso? Jó sabia que ele 

não adorava um DEUS qualquer. 

 Veja este outro verso: Se retém as águas, elas secam. Se as larga elas devastam a terra. Verso 

15. Não é exatamente isso que acontece quando chove? 

 Jó sabia exatamente que podia confiar num DEUS criador dos céus e da terra. Aproveite seus 

dias de adolescência para observar mais as obras da criação divina. Esses momentos em que você 

criatura curte seu DEUS criador te aproximam mais DELE. 

 Não é maravilhoso poder saber que seu DEUS é o Soberano do Universo? 
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Dezoito de Junho 

Se Achando o Cara 

 Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos 

da minha defesa. Jó 13:6 

 Acho particularmente o livro de Jó muito interessante. Jó literalmente comeu o pão que o 

diabo amassou como se diz na linguagem coloquial. Seus filhos e servos morreram, seus animais 

tiveram este mesmo fim. Além de perder tudo, DEUS permite que Satanás o faça sofrer. Os amigos 

chegam, ficam sete dias em pleno silêncio, mas como os amigos precisavam lhe dizer verdades, eles 

agora estavam tentando consolar e orientar seu amigo. 

 Quando amigos nos dizem verdades, principalmente as que não gostamos de ouvir qual a 

nossa tendência normal e humana? Negar veementemente tudo o que nossos amigos falaram, pois 

no fundo, no fundo, ninguém gosta de que os outros nos digam o que estamos fazendo de errado. 

  

 Depois de negar, qual seria o segundo passo que geralmente damos quando as dolorosas 

verdades chegam até nós? Nós começamos a valorizar o que fazemos de bom, porque a grande 

maioria das pessoas faz coisas boas e gosta de falar dessas coisas boas. É muito normal falamos das 

coisas boas que fazemos, de momentos felizes que passamos, de atitudes saudáveis que estamos 

adotando, de projetos de apoio ao nosso próximo e por ai vai. Como adolescentes de DEUS não 

podemos cair no erro de nos acharmos perfeitos, os supersantos ou os irrepreensíveis. 

 Jó usa alguns versos para levantar bem alto o bastão da supremacia de seu caráter. Além 

de se achar, ele denegriu ou questionou o caráter e as atitudes de seus amigos. Vou provar o que 

estou falando com as próprias palavras de Jó: Vós, porém besuntais a verdade com mentiras, e vós 

todos sois médicos que não valem nada. Jó 13:4. Ele literalmente denigre a imagem de seus amigos 

com as palavras “médicos que não valem nada”. Seus amigos foram lá por piedade e são tratados 

dessa forma. Veja o verso 12: “As vossas máximas são como provérbios de cinza e vossos baluartes, 

baluartes de barro”. Aqui Jó está deixando bem claro para seus amigos que as palavras deles não 

valiam nada. Qual o valor comercial de uma cinza? Já viu alguém vender ou comprar cinzas? Elas 

não valem nada. 

 Agora o auge da petulância de Jó está no verso 13. Veja como ele foi agressivo com os seus 

amigos: Calai-vos perante mim e eu falarei e venha sobre mim o que vier. Em outras palavras: 

Vocês todos calem a boca, pois eu sou o cara. Muita arrogância para quem está com cinza na cabeça 

e muitas feridas no corpo não é verdade? 

 Fico imaginando o impacto que o livro de Jó pode estar causando em você adolescente. 

Quantas lições você não irá levar para a sua vida. Neste livro você já aprendeu, que sofrer faz parte 

do processo de vida nesta terra, que ter amigos é algo extremamente necessário,  que não 

precisamos ser prepotentes ou arrogantes, que DEUS tem um plano para sua vida, que você é uma 

testemunha real de que existe um DEUS criador e tantas outras lições. Mas tem muito por vir e a 

sua Bíblia precisa continuar aberta. 
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Dezenove de Junho 

Jó e a brevidade da vida 

 O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio que 

inquietação. Jó 14:1 

 Um dia li um pensamento bem humorado num plástico dentro de um ônibus circular no Rio de 

Janeiro: Tudo nesta vida é passageiro, menos o trocador e o motorista. Você riu, não é, mas a verdade é que 

a nossa vida é realmente muito passageira. 

 Quando se está na adolescência, parece que a vida não passa tão rápido. Os meninos sonham com 

o dia em chegarão aos dezoito anos e poderão tirar a tão sonhada carteira de motorista. Permita-me te lembrar 

de que você aos dezoito anos pode ser preso e, portanto, coloque a data de seu aniversário de dezoito anos 

como a data do início de sua vida responsável e totalmente por sua conta. Muitas meninas sonham com o 

dia em que serão beijadas pelo seu namorado gato. Ter um namorado bonito, charmoso e carinhoso é o 

sonho dourado de muitas adolescentes  

 A grande verdade é que tão logo você faça dezoito anos, parece que literalmente seu tempo sumiu. 

Você vai estar cursando alguma faculdade. Logo acaba o primeiro, o decisivo primeiro ano, pois ele irá definir 

claramente se você vai parar ou continuar com o curso que escolheu. A imensa maioria dos adolescentes 

espera fazer dezenove anos para continuar ou abandonar a faculdade, mas quando se chega no segundo ano, 

excelentes empresas irão até a sua faculdade e lhe oferecerão excelentes oportunidades de estágio 

remunerado com amplas chances de ter um excelente emprego aos vinte anos de idade. Se o emprego for 

numa multinacional, seus olhos literalmente vão brilhar.  

 Se com vinte anos você já estiver namorando é muito provável que começará bem de leve uma 

vontade ainda pequena de ter sua própria família, de mudar da casa de seus pais e de ter a tão sonhada 

independência. Se seu namorado(a) estiver trabalhando, vai chegar a hora em que vocês irão conversar. Um 

de vocês vai começar a pagar um terreno e o outro vai procurar o arquiteto para a elaboração da planta de 

uma casa. Se esse projeto, a compra dos materiais de construção e o valor da mão de obra estiverem 

guardados em cinco anos, aos vinte e cinco anos, você já terá casa, uma namorada(o) que já virou noiva e 

agora começa todo o planejamento para o seu casamento. Casar hoje em dia esta fácil: basta ter um pai e 

uma mãe que te dê a festa, as flores, as filmagens e o vestido da noiva e logicamente como amigos são para 

essas coisas, seus melhores amigos também estarão trabalhando e poderão lhe dar com prazer coisinhas 

básicas como fogão, máquina de lavar roupa, secadora, máquina de lavar louça, geladeira frost free e demais 

utensílios básicos.  

 Pronto, agora você estará casado e disposto a chegar aos trinta anos muito feliz e muito bem 

acompanhada pela sua esposa(o), mas aos trinta, um dos dois irá falar em bebê, e dois anos depois virá o 

segundo e vocês terão uma pálida ideia do investimento e dedicação que terão pela frente. Quando vocês 

abrirem o olho, seus filhos chegam a puberdade e a adolescência. Jó tinha razão quando disse que a vida é 

breve. 
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Vinte de Junho 

Exundia nas Ilhargas 

 Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou exundia 

nas ilhargas. Jó 15:27 

 Talvez você adolescente esteja se familiarizando agora com a Palavra de DEUS. Quando 

você era criança, seus pais e professores de escolas sabatinas e dominicais lhe plantaram no coração, 

lindas histórias e músicas e todas eles tinham por objetivo leva-lo a conhecer DEUS PAI, DEUS 

FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Agora que você cresceu, está em suas mãos ampliar esse 

relacionamento que começou na sua infância e continuar pelo resto de sua vida nos caminhos do 

SENHOR. 

 Quando acordo diariamente para meu encontro diário com o meu DEUS, sempre peço a 

ELE, motivação e inspiração para abrir diariamente sua Palavra e poder sair deste encontro 

alimentado espiritualmente para encarar mais um dia bem tenso de trabalho e afazeres. Poder 

começar minha devoção pessoal orando diariamente pelos meus familiares, pelos amigos da lista 

de oração, poder louvar o nome do SENHOR com hinos que fizeram parte da minha juventude 

enquanto minha família ainda dorme, não tem preço. Poder parar diariamente para ouvir a voz de 

DEUS quando abro a minha Bíblia, é um bálsamo para minha vida. Apenas um capítulo por dia 

do livro sagrado, momentos de louvor e oração irão fazer de você adolescente, um adolescente 

mais semelhante a JESUS.  

 Depois de Jó meditar na brevidade da vida, seu amigo Elifaz pede a palavra e admoesta Jó 

com algumas palavras necessárias. Ele chama sua atenção, o leva a pensar, dá conselhos e fala algo 

que não faço menor ideia do que seja. 

 Sua primeira admoestação está no verso quatro: Tornas vão o temor de DEUS e diminuis 

a devoção a ELE devida. Para Elifaz, Jó tinha falado tanta coisa que ele havia perdido o respeito e 

a honra devidos à DEUS. Ele reclama ainda que Jó fazia pouco caso dos conselhos de DEUS e de 

seus amigos. Veja o verso 11: Porventura fazes pouco caso das consolações de DEUS e das suaves 

palavras que te dirigimos nós? 

 Depois Elifaz fala algo que com certeza surpreendeu Jó, me surpreendeu e com certeza 

também te surpreenderá. Veja este verso e atende para cada uma dessas palavras de Elifaz: Eis que 

DEUS não confia nem nos seus santos. Nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o 

homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Jó 15:16. 

 Elifaz também deixa um conselho para Jó e para você adolescente do século XXI: Não 

confie na vaidade enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. 

 Agora você tem apenas uma pálida ideia do que Elifaz quis dizer com exundia  nas ilhargas? 

De que planeta ele tirou essas duas palavras? Que vocabulário era esse? Ficou curioso com as 

palavras que você e eu nunca ouvimos? Então corra para o dicionário e mate de uma vez por toda 

sua curiosidade sobre exundias e ilhargas. Feliz dia com DEUS. 
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Vinte e Um de Junho 

Novos motivos para se queixar 

 Em paz eu vivia, porém ELE me quebrantou. Pegou-me pelo 

pescoço e me despedaçou.  Pôs-me por seu alvo. Jó 16:12 

 Continuamos juntos lendo e aprendendo diariamente com os ensinamentos sagrados da 

Palavra do SENHOR, através de Jó e seus amigos. Só para variar, Jó apresenta mais motivos para 

se queixar de DEUS e ele se torna um especialista na arte de reclamar e logo no verso quatro ele 

descreve seu melhor motivo para se queixar. Veja se ele tem razão ou não: Eu também poderia 

falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão 

de palavras e menear contra vós a minha cabeça, poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e 

a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. 

 Querido adolescentes, Jó através desta queixa, acabou de te ensinar uma verdade que irá 

lhe acompanhar pelo resto de sua vida. Vamos ler de novo apenas duas linhas do verso quatro: Eu 

também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Entendeu o 

que Jó estava querendo dizer? Em outras palavras ele está falando assim: É muito fácil falar, 

aconselhar, recomendar, quando não se está passando o que o outro está passando. Só iremos 

entender realmente o problema de nosso próximo quando estivermos na pele dele. Muitas vezes 

vamos visitar algum parente que está muito doente no hospital ou mesmo em casa e cometemos a 

gafe de dizer que sabemos o que a pessoa está passando sem sequer estar no lugar dela. Esquece 

isso. Quando vestimos os sapatos e as roupas de nosso próximo poderemos realmente sentir o que 

ele está sentindo. 

 Jó reclama mais e logicamente essa era a melhor forma de aliviar seu fardo. Cada um de 

nós tem uma cruz para levar e cada um de nós acha o seu jeito de aliviar o seu fardo. Para Jó nada 

o aliviava tanto quanto reclamar. Que triste o destino dele não é verdade? Veja o que ele nos diz 

entre os versos sete e nove: “Na verdade, as minhas forças estão exaustas, tu ó DEUS destruíste a 

minha família toda. Testemunha disso é que já me tornaste encarquilhado, a minha magreza já se 

levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na Sua ira me despedaçou e tem animosidade contra 

mim, contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos”. 

 Leia de novo o nosso verso de hoje e veja como Jó pegou pesadíssimo com DEUS. Jó disse 

que DEUS o pegou pelo pescoço e o despedaçou. Fez dele o seu principal alvo. Fortes palavra 

para se referir às atitudes de DEUS. 

 Mas nem só de queixas vivia Jó. Ele também sabia reconhecer as virtudes de seu DEUS 

Criador. Veja suas palavras no verso 19: Já agora sabei que a minha testemunha está no céu e nas 

alturas quem advoga a minha causa. 

 Jó reclamava, mas sabia que DEUS era testemunha de todo o seu sofrimento. Ele tinha a 

consciência plena de que o SENHOR era seu advogado. Ele podia confiar NELE. 
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Vinte e Dois de Junho 

Vivendo sem Esperança 

 Onde está, pois a minha esperança? Sem a minha 

esperança quem a poderá ver? Jó 17:15 

 O capítulo dezessete de Jó tem um título nada animador: “Jó nada mais espera desta vida”. 

Para Jó, depois de ter acontecido tanta provação, o que realmente o faria sentir motivado? Que 

pensamento por mais otimista que fosse o faria sonhar? 

 Veja as palavras que Jó usou para mostrar como ele se sentia: O meu espírito vai se 

consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura, Verso 1. Ele 

continua demonstrando como se sentia no verso 6: “Mas a mim, me pôs por provérbio dos povos, 

tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe”. 

 Para complementar ainda mais esses momentos de total depressão veja como Jó se 

expressa nos versos 13 e 14: Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo 

a minha cama, se ao sepulcro eu chamo tu és meu pai e aos vermes: vós sois minha mãe e minha 

irmã. Depois de chamar o sepulcro de pai e os vermes de mãe, ele chega no fundo do poço e nos 

dá o verso de hoje. 

 Viver sem esperança. Estou escrevendo esta meditação em julho de 2015. A nação 

brasileira está presenciando corrupção na política, nos governantes, nos senadores, nos deputados 

e a mais recente é que a cúpula da FIFA, que coordena o futebol no planeta Terra, também está 

envolvida com corrupção e seus dirigentes estão em prisões na Suíça. Está cada dia mais difícil de 

assistir noticiários de tanta lama, de tanta podridão que os jornalistas por conta de sua profissão têm 

que nos trazer. O mais curioso é que os meios de comunicação dificilmente mostram o lado do 

país que está dando certo. Não se mostram os pesquisadores descobrindo cada vez mais remédios 

e vacinas. Não se mostram os adolescentes de escola pública que são campeões nacionais de 

olimpíada de matemática.  

 Quando penso que você adolescente tem entre treze e dezoito anos e talvez sequer saiba o 

que está acontecendo no país, temo, mas preciso lhe falar que biblicamente essa situação só tende 

a piorar. Se está ruim hoje, agradeça, pois amanhã estará bem pior. Tem muitas pessoas que na 

virada do ano novo dizem umas para as outras: Feliz Ano Velho! de tão otimistas que elas são. As 

profecias bíblicas já nos dizem há dois mil anos que o pecado se multiplicaria, o amor entre as 

pessoas diminuiria, que haveria fome, maremotos e terremotos. Mas será que esse caos todo que 

estamos vivendo e presenciando é motivo para vivermos sem esperança? 

 Com certeza, não. Nosso líder JESUS CRISTO prometeu voltar e trazer de volta a 

esperança de dias melhores, de pessoas melhores e de um mundo melhor. Você adolescente que 

o aceitou como Salvador pessoal, já o entronizou como SENHOR de sua vida? JESUS vai cumprir 

sua palavra e voltará uma segunda vez à esta Terra, para buscar aqueles que um dia O colocaram 

como Salvador e Senhor de sua vida. Você já fez isso? 
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Vinte e Três de Junho 

A Sorte dos Perversos 

 A sua memória desparecerá da terra e pelas praças não 

terá nome. Jó 18:17 

 Quando se chega à adolescência, você passa a observar com mais detalhes os 

acontecimentos ao seu redor, costuma racionalizar melhor e começa um longo processo de 

questionamentos. Você quer saber o porquê das coisas, por que tem que ser feito desse jeito, por 

que não se pode mudar, por que sua função é sempre obedecer e não ter sequer o direito a uma 

opinião. Complicadíssima esta fase da vida quando você pergunta e nem todos querem responder. 

Muitos pais que nunca tiveram filhos adolescentes e outros tantos que nunca leram nada a respeito 

do mundo adolescente, não entendem que questionar, pensar e começar a se posicionar faz parte 

do grande processo de formação do caráter de um adolescente. 

 Quantos adolescentes ao passarem a observar mais o mundo, não se perguntaram ou 

mesmo não questionaram seus pais e líderes espirituais com a seguinte pergunta: Por que os 

perversos, os maus e os ímpios estão sempre numa boa e nós cristãos parece que tem que estar 

sempre sofrendo? Por que eles se dão bem e nós não? Por que o celular deles é sempre melhor 

que o nosso? Por que eles estão sempre usando roupa de marca e meus jeans sempre ter que ser 

o da promoção, dividido em três vezes no cartão do seu pai? Se DEUS está mesmo do nosso lado 

por que nasci pobre e o ímpio que despreza o SENHOR está sempre comendo do bom e do 

melhor? Vai dizer que você nunca se questionou a esse respeito? 

 Sinceramente creio que também devo ter me perguntado: Por que essa diferença tão 

grande entre justos e injustos? Até quando isso vai? Por que a terrível justiça humana sempre 

favorece o corrupto, o ladrão e os homens que usam terno e gravata? Por que alguns roubam 

milhões do governo e ficam em casa presos, vendo televisão, comendo comida da esposa e um 

operário que roubou um quilo de peito de frango para levar para seus filhos tem que apanhar da 

polícia e ficar com marcas para o resto de sua vida, além de ficar mais uns dois anos preso? 

 Bildade vai te trazer algumas afirmações que valeriam muito a pena que você adolescente 

de DEUS pegasse uma caneta vermelha e marcasse na sua Bíblia. Quando seus amigos te 

questionarem sobre bons e ruins, perversos e bons, ricos e pobres, justiça e injustiça, você terá tudo 

marcado no livro de Jó e poderá responder a qualquer tempo. 

 Veja o que ele nos diz em Jó 12:5-7: Na verdade a luz do perverso se apagará e para seu 

fogo não resplandecerá a faísca, a luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se 

apagará, os seus passos fortes se estreitarão e a sua própria trama o derribará. Bildade continua 

escrevendo mais motivos para te convencer que vale a pena continuar nos Caminhos do SENHOR. 

Continue lendo este capítulo até o final e verás. O acerto com os ímpios e perversos é atribuição 

de DEUS e não nossa. Lembre-se disso. 
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Vinte e Quatro de Junho 

A Maior Certeza de Jó 

 Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará 

sobre a terra. Jó 19:25 

 Jó continua sua rotina diária e não deve ter sido nada fácil viver a vida que Jó estava vivendo. 

Mesmo assim ele ouvia pacientemente seus amigos, depois os respondia e desta forma ele ia curtindo 

seus momentos únicos de dor e de tristeza. Já parou para pensar como seria difícil para Jó chegar no 

final de cada dia tendo que sofrer, sofrer e sofrer? Você tem ideia de como sua esposa o tratava? Seus 

poucos empregados ainda cuidavam de seu desjejum, seu almoço e jantar? Alguém cuidava dele quando 

precisava tomar banho? Ele tinha prazer de ir ao shopping da época por exemplo? 

 Jó continuava acreditando piamente que DEUS o havia escolhido para sofrer e ele deixa isso 

bem claro em alguns versos de nosso capítulo de hoje: Veja o verso 6: “Sabei agora que DEUS é que 

me oprime e com a sua rede me cercou”. Veja os versos de 8 ao 10: “O meu caminho ele fechou e não 

posso passar e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a 

coroa. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou, arrancou-me a esperança como a uma árvore”. 

 Veja bem o drama de Jó quando o assunto é relacionamento entre ele, sua família e seus 

empregados. Leiamos juntos Jó 19:14-19: “Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos 

se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me tem por estranho e 

vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde, tenho de suplicar-

lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos 

de minha mãe. Até as crianças me desprezam e querendo eu levantar-me zombam de mim. Todos os 

meus amigos íntimos me abominam e até os que eu amava se tornaram contra mim”.  

 A história real que aconteceu com Jó retrata literalmente a história da humanidade com um 

todo. Enquanto você tem dinheiro, saúde e bens, você tem amigos, empregados e familiares do seu 

lado. Atrase o pagamento de um de seus funcionários uma vez na vida ao longo de anos e você terá feito 

um inimigo. Não leve o dinheiro para sua casa uma vez na vida, que verá todos se insubordinarem 

contra você. Fique doente de cama e você verá que nem sempre seus familiares estarão ali para te ajudar. 

Quando a doença chega os amigos desaparecem. Quando o arroz acaba o amor acaba junto. Já ouviu 

estas verdades? 

 Mas apesar de estar sofrendo muito, Jó aparece na Bíblia como um dos primeiros personagens 

que aguardava a vinda de Jesus. Jó acreditava também que DEUS existia e que em algum momento de 

sua vida, Ele viria e o resgataria plenamente. Os adolescentes cristãos com que convivo em nossos 

congressos no Brasil, também acreditam no mesmo DEUS que Jó acreditava. Eles têm a mesma 

esperança de Jó. Para esses adolescentes nada será mais fantástico do que curtir a eternidade ao lado do 

seu líder JESUS. Eles sonham com o dia em que verão JESUS voltando nas nuvens dos céus com poder 

e grande glória.  
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Vinte e Cinco de Junho 

As Certezas de Zofar 

 Porventura não sabes tu que desde os tempos, desde que o 

homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a 

alegria dos ímpios momentânea? Jó 20: 4 e 5. 

 Ao longo desses vinte primeiros capítulos do livro de Jó, parece que há sempre um 

confronto de interesses entre o que Jó pensava a respeito dos perversos e maus e o que os seus 

amigos pensavam a respeito desse mesmo grupo de pessoas. 

 Jó questiona diversas vezes à DEUS por tudo o que o TODO PODEROSO havia feito 

com ele e ele fica inconsolável porque tudo o que acontecia com ele, ele não via acontecer na vida 

dos ímpios e maus. Creio que Jó devia pensar mais ou menos assim: Por que eu que sempre fui 

justo, íntegro, reto, honesto, sempre me desviei do mal e sempre amei ao SENHOR, tenho que 

sofrer dessa forma e nada, mas absolutamente nada eu vejo acontecer com os meus vizinhos 

ímpios? Por que tem que sofrer quem não merecer sofrer? Por que DEUS não vem e mata logo 

os ímpios e me livra das minhas dores? 

 Agora é a vez de Zofar mostrar à Jó algumas verdades que ele acreditava piamente. Zofar 

acreditava que a justiça de DEUS viria sobre os ímpios e maus e que a justiça de DEUS podia 

tardar, mas não falharia. Nosso verso de hoje é o primeiro de uma lista de certezas que Zofar 

acreditava. Zofar é bem claro ao dizer que apesar de todas as oportunidades que DEUS dá aos 

perversos, o comando final da história desse mundo está nas mãos do TODO PODEROSO e 

dessa forma o júbilo dos perversos é muito breve e a alegria dos ímpios momentânea. 

 Tem mais certezas que Zofar acreditava. Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a 

sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre e os que o 

conhecem dirão: Onde está? Jó 20:6 e 7. Zofar continua: Os olhos que o virão jamais o verão e o 

seu lugar não o verá outra vez. Jó 20:9 

 Quando o assunto é dinheiro, todos querem saber. Veja sua opinião sobre o dinheiro dos 

perversos: Por não haver limites à sua cobiça não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Jó 

20:20 

 Ficou bem claro que Zofar acreditava que no momento certo DEUS iria fazer justiça e que 

Jó não precisava ficar preocupado com a sorte e o destino dos ímpios e maus. Zofar tinha a certeza 

absoluta que DEUS vai fazer sua obra de justiça, não importa muito quando ELE fará isso. 

 Como adolescentes de DEUS temos a missão de proclamar as boas novas da salvação em 

CRISTO JESUS aos nossos parentes, amigos, familiares e ao mundo em geral. Mas o evangelho 

não é só aceitar a salvação e pronto. Tem uma caminhada diária com DEUS e também é preciso 

saber dizer para o nosso próximo que suas escolhas erradas irão levá-lo a perdição. Que DEUS lhe 

dê sabedoria para falar DELE para seus amigos. 
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Vinte e Seis de Junho 

A Visão Distorcida 

 Respondeu, porém Jó: Ouvi atentamente as minhas razões 

e já isso me será a vossa consolação. Jó 21:2 

 Todo o drama pelo qual Jó estava passando tinha a permissão do CRIADOR do Universo. 

Jó nem de longe tinha a ideia de que ele estava sendo o alvo da disputa entre DEUS e Satanás. 

DEUS não fez nenhum mal a Jó. Apenas consentiu que Satanás o fizesse, e este inimigo mortal de 

DEUS e nosso não mediu esforços para provar que a fidelidade de Jó ao SENHOR era 

condicional. 

 Mais um capítulo da epopeia de Jó e mais vezes não sobrou para ele nada mais do que o 

consolo de ficar se comparando com os ímpios. Para ele fazer isso era extremamente fácil. Ele 

olhava para sua situação lastimável e se comparava com os ímpios que moravam perto dele. Para 

ele a situação estava ruim e para os ímpios está tudo muito bom. 

 Jó agora começa a se comparar com os perversos. Pode uma coisa dessas? Um servo de 

DEUS, íntegro, reto, que se desviava do mal não pode ficar se comparando com os demais 

pecadores, pois desta forma ele invalida a graça de JESUS por ele. Não foi uma boa ideia essa de 

ficar se comparando com os pecadores? Você, adolescentes do SENHOR, não concorda comigo? 

 Imagine que Jó se levantava como muito sacrifício e ao olhar-se no espelho ele não gostava 

nem um pouquinho do seu look. Via seus tumores, sua magreza, suas olheiras, pois ele não deveria 

dormir nada bem, via seu corpo escamando diariamente e sua pela sangrando, pois como o dia já 

havia começado, a sua telha preferida, exatamente aquela que lhe coçava as úlceras malignas, já 

havia funcionado naquela manhã. Como ele acordou nessa manhã e viu que tudo estava como 

antes, ele escreveu as seguintes palavras: Como é, pois que vivem os perversos, envelhecem e ainda 

se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante 

seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor e a vara de DEUS não os fustiga. O seu touro gera e 

não falha. Suas novilhas têm cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho 

e seus filhos saltam de alegria, cantam como um tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. 

Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz desce a sepultura. 

 Qual adolescente já não teve os mesmos pensamentos que Jó, não é verdade? Todos nós 

em algum momento de nossa vida já nos comparamos aos ímpios. Já questionamos o SENHOR 

se realmente vale a pena seguir na senda estreita que leva ao céu. Nossa fé já foi abalada pelo mesmo 

motivo que Jó acabava de alegar. Essa é uma visão distorcida da realidade dos fatos. Nosso inimigo 

tentou Jó mostrando para ele o caso de alguns perversos que estão se dando bem, mas a grande 

maioria sofre de verdade. Você que é um adolescente de DEUS sabe muito bem que ELE, no 

tempo DELE, fará justiça de verdade. Quando DEUS fizer justiça de verdade de que lado você 

adolescente gostará de estar? 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 
3
9 

 

Vinte e Sete de Junho 

Muito Cuidado Com Acusações 

 As viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos 

foram quebrados. Jó 22:9 

 Minha versão bíblica dá um título para este capítulo 22: “Elifaz acusa Jó de grandes 

pecados”. Acusar, levantar falso testemunho, mentir, são todos pecados do mesmo naipe e todas 

as pessoas que os comentem de forma voluntária demostram claramente quão pequeno é o seu 

caráter. Se existe algo que adolescentes de DEUS precisam saber hoje é que acusações falsas, 

mentirosas e levianas são muito comuns em ambientes de trabalho muito competitivos, estilo 

multinacionais. Na ânsia de se manterem nos altos cargos de gerência, de coordenação, de direção 

ou mesmo entre o seleto grupo de diretores, os profissionais mentem, acusam e muitas confusões 

ocorrem neste meio empresarial por conta disso. Fique muito esperto quando você adolescente for 

começar sua vida de estagiário num emprego desse nível, pois quanto mais baixo for o seu cargo 

nessa organização mais fácil será descartá-lo da empresa. Até você provar que seu chefe te acusou 

injustamente sua reputação já desceu ladeira abaixo. 

 Elifaz acusou Jó de pecados graves. Vamos deixar que Elifaz nos mostre suas acusações: 

Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas. Não 

destes água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Jó 22:6 e 7. Tem mais no verso 9: As 

viúvas despediste de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados.  

 Qual seria a real intenção do amigo Elifaz ao fazer tais acusações: Seriam elas verdadeiras? 

Como o íntegro Jó poderia tirar roupas dos seminus, quebrar os braços dos órfãos, negar comida 

ao faminto, água ao sedento e despedir as viúvas de mãos vazias? No calor de uma discussão muitas 

vezes falamos sem pensar para depois termos que nos desculpar. Será que foi isso que aconteceu 

com Elifaz nesse exato momento? Não parece uma acusação falsa e de má fé feita por Elifaz contra 

Jó? 

 As acusações não devem fazer parte da vida, da história, do currículo dos adolescentes de 

DEUS. Você está apenas começando sua intensa vida de relacionamentos. Estão na lista das 

pessoas que você tem que conviver: seus pais, irmãos, parentes, irmãos da igreja, colegas de colégio, 

estágio e trabalho e se você já tiver namorada(o) também fará parte da lista. JESUS CRISTO te 

ensinou a tratar o próximo como a ti mesmo. Essa é lei básica do relacionamento entre você e seu 

próximo. Quanto mais carinho, mais atenção, mais companheirismo, mais amizade sincera você 

dá a tendência é que você receba isso de volta, embora nem sempre funcione desse jeito ideal. 

 Ver o que Elifaz fez com Jó te serviu de aprendizado hoje e já te deixou esperto para nunca 

repetir suas atitudes. Tire do seu dicionário a palavra acusação. Você nunca irá precisar acusar 

ninguém de nada. Mantenha-se fiel nos caminhos do SENHOR. Bom dia.  
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Vinte e Oito de Junho 

Jó nos caminhos do SENHOR 

 Os meus pés seguram as suas pisadas. Guardei o seu 

caminho e não me desviei dele. Jó 23:11 

 Nossa meditação deste ano de 2016 tem como título: Nos Caminhos do SENHOR. Ao 

longo de trezentos e sessenta e cinco dias tenho me empenhado para mostrar para cada adolescente 

que me honra com sua leitura, que os caminhos do SENHOR são muitos, mas infinitamente 

melhores que os caminhos do inimigo. 

 Fico pensando porque meninos e meninas que foram levados cuidadosamente por seus 

pais em diversas igrejas cristãs quando eram pequenos, se debandam para o lado do inimigo quanto 

chegam na adolescência. Eu entendo muito bem porque adolescentes que nunca conheceram ao 

SENHOR vão com muita facilidade para o outro lado. É porque simplesmente esse é o único lado 

que eles conhecem. Para estes adolescentes é muito normal andar no caminho largo. O que 

realmente me leva a pensar é porque meninos e meninas de DEUS, que conhecem a DEUS, que 

sabem as verdades, que tem noção do certo e do errado, ainda assim conseguem abandonar as 

bênçãos divinas para curtirem a maldição do inimigo. 

 Por que adolescentes de DEUS trocam a companhia do SENHOR e de seus anjos nas 

suas casas e igrejas protegidas por anjos de DEUS parar irem para uma balada onde com certeza a 

presença de DEUS não está lá? O que tem as luzes, as drogas, as bebidas e a possibilidade real de 

levar um tiro de tão fascinantes que tiram os adolescentes de DEUS do caminho do SENHOR? 

 Milhares de adolescentes de DEUS trocam os maravilhosos caminhos do SENHOR por 

um copo de cerveja, depois o conhaque, o licor, a vodca e a cachaça e uma vida inteira sofrendo as 

dores do alcoolismo. Muitos adolescentes cristãos têm assistido e se deliciado com filmes onde o 

espiritismo é exaltado, a conversa com mortos e demônios é visto como algo normal, as relações 

sexuais entre vampiros e bruxas aparecem de forma abundante e quando você os questiona a 

resposta é sempre a mesmo “não tem nada a ver” ou o tradicional “não dá nada”. Essa dupla 

sertaneja, composto pelo “nada a ver” e “não dá nada” tem afastado nossos adolescentes dos 

caminhos do SENHOR. O SENHOR nunca estará vendo o mesmo lixo que você adolescente de 

DEUS está assistindo e não espere nunca a aprovação divina para seus gostos e hábitos refinados e 

adulterados pelo pecado. 

 Veja quão diferente era Jó. Jó amava andar nos caminhos do SENHOR. Leia de novo o 

verso de hoje. Como está a sua caminhada como adolescente de DEUS? Você tem permanecido 

fiel como Jó? Os caminhos do SENHOR nunca irão lhe dar os prazeres que o pecado tem a lhe 

oferecer, só que os prazeres do pecado vão lhe conduzir para a morte eterna. Será essa a escolha 

mais importante de sua vida? Escolha JESUS, o único caminho. 
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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 Junho 

A Paciência de DEUS 

 Porque o TODO PODEROSO não designa tempos de julgamento? 

E por que os que o conhecem não veem tais dias?  Jó 24:1 

 Nunca vi alguém em toda a história bíblica tão questionador quanto Jó. Lógico que ele 

tinha seus motivos e por isso mesmo ele não parava de reclamar. Nunca estivemos na pele dele 

para saber o quanto ele sofreu. Nosso verso de hoje, Jó mais uma vez questiona a sorte dos 

perversos. Por que DEUS não os julgava logo? Por que DEUS não os elimina? Se no tempo de 

Jó, ele já anelava uma atitude mais rápida de DEUS, imagina se ele vivesse nos tempos atuais. 

 Para você adolescente que acompanha os fatos do dia a dia pela internet, você com certeza 

já viu em que pé anda a onda de violência e desrespeito aos direitos legítimos das pessoas de bem. 

Liderados por sindicatos que por sua vez recebem milhões de reais por ano de seus associados e 

também de verbas governamentais, milhares de trabalhadores empregados, desempregados e 

desocupados resolvem do nada invadir propriedades produtivas de grandes empresários rurais. 

Para tentar defender seu patrimônio e sua família estes empresários tem que recorrer a segurança 

privada armada, caso contrário a situação poderia ficar bem pior. 

 Se invadir uma propriedade produtiva ou não já é um crime, imagina quando os 

trabalhadores além de invadir eles resolvem saquear, quebrar tratores, destruir outros 

equipamentos que são o fruto do trabalho de anos de pessoas de bem, que nunca invadiram nada 

de ninguém e nunca saquearam ou destruíram nada. Cada dia que passa, está cada vez mais difícil 

de sermos cidadãos de bem. Somente a graça do SENHOR ainda nos faz permanecer fieis aos seus 

princípios e ainda permanecer no rol dos amantes do bem, da ordem e da paz. 

 Já que falamos da violência no campo, o que dizer da mesma violência nas cidades? 

Bandidos comandam a violência em diversas cidades utilizando o celular e seus contatos com 

parceiros fora da cadeia. Se morre algum bandido na cadeia, policiais são mortos no dia seguinte 

ou no mesmo dia. Diversos ônibus são queimados por amigos destes bandidos e os crimes só 

param quando a polícia pede reforço ao governo federal. 

 A pergunta de Jó ultrapassa o seu tempo e talvez você adolescente entre treze e dezoito 

anos talvez tenha feito a mesma pergunta que ele: Por que parece que os juízos de DEUS contra 

os perversos são tão lentos? Por que os juízos de DEUS não seguem a velocidade do som? Por 

que DEUS permite que outras pessoas sofram? 

 É muito importante que você adolescente de DEUS entenda que o tempo de DEUS não 

é o seu tempo. DEUS está no comando de todas as coisas e que seu amor e sua paciência ainda 

estão em vigor. Chamamos isso de tempo de graça. Temos que agradecer a DEUS por vivermos 

nesse tempo. Curta a graça e deixe a justiça para DEUS. 
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Trinta de Junho 

Nosso Soberano DEUS 

 Então respondeu Bildade, o suíta: A DEUS pertence o domínio 

e o poder. ELE faz reinar a paz nas alturas celestes. Jó 25:1 

 Ao longo da história da humanidade sempre existiu e sempre existirá um povo que 

levantou e levantará o estandarte da soberania de DEUS na terra e também nas suas próprias vidas. 

A estratégia do inimigo de DEUS sempre foi diminuir, inferiorizar e tornar comum as grandes 

obras criadoras do SENHOR. Para diminuir a importância de DEUS nosso inimigo procura 

valorizar e engrandecer seres humanos e o que vemos em nosso mundo moderno é um excessivo 

e desnecessário culto aos ídolos humanos. 

 Homens e também mulheres que nunca estudaram, mas que tem o talento de jogar futebol, 

viraram mercadoria nas mãos de empresários e quando eles mudam de clube, os milhares de 

súditos do deus futebol, muitas das vezes, tiram do sagrado dinheiro do leite dos filhos para pagar 

caríssimo por uma cadeira privilegiada no estádio. São escolhas e desta forma uns enriquecem e 

outros empobrecem. 

 Uma outra atividade econômica que também tem seus súditos certos é o bilionário mundo 

da moda. Milhares de meninas que nunca irão estudar e nunca irão se alimentar com qualidade se 

encantam com a ideia de ganhar muito dinheiro e poder desfilar na América do Norte e na Europa. 

Muitas dessas meninas e em sua maioria são adolescentes, irão ficar doentes e se entupirão de 

remédios para atender o padrão definido por alguns ditadores de medidas corporais. São escolhas 

e desta forma uns enriquecem e outros morrem de fome para entrar no padrão dos ditadores. 

 O inimigo de DEUS e dos adolescentes de DEUS tem trabalhado na mente de brilhantes 

cérebros de cientistas levando-os a duvidar do DEUS CRIADOR e de qualquer relacionamento 

que envolva fé. A insinuação é bem simples: Como um doutor como você pode acreditar que existe 

um DEUS que falou e tudo aconteceu?  

 Prezado adolescente de DEUS, provavelmente ainda não deve ter chegado sobre você a 

pressão para acreditar nas teorias de evolução em contraste com um claro  Assim Diz o 

SENHOR”, mas fique bem tranquilo que quando você colocar os pés dentro da universidade essa 

pressão virá bem forte. O segredo para enfrentar o futuro de descrença e incredulidade é aproveitar 

os bons anos da adolescência e se alimentar diariamente da Palavra de DEUS que te trará força 

dos altos céus para você permanecer nos caminhos do SENHOR. 

 Veja o verso 7: “Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada”. Muitos 

anos depois de Jó, os cientistas da época ainda tinham dúvidas da localização da terra. Não tinham 

a menor ideia da imensidão do universo e muito menos da existência de todo um complexo sistema 

solar. Mas a Palavra de DEUS já dizia sobre isso no início da humanidade. É muito bom acreditar 

no SENHOR. NELE podemos confiar plenamente. 

Robinson H. Amorim 
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