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 Nos idos anos de 2013, depois de escrever quarenta páginas de meditações bíblicas voltadas para 

pais de juvenis e adolescentes, o Espírito Santo de DEUS, através de sua suave voz, me sugeriu escrever também 

meditações bíblicas para adolescentes.  

 Em 2014 os adolescentes então puderam ler minha primeira meditação cujo tema era “Valores Eternos”. 

Em 2015 ela veio com o nome de Adolescentes de DEUS e em 2016 chegou com o título “Nos Caminhos do SENHOR”. 

Surgiram diversos nomes para a de 2017, mas preferi o tema “Apaixonados por JESUS”. 

 É na adolescência que começamos a conhecer o sexo oposto e geralmente os adolescentes se encantam 

com a beleza das meninas e vice-versa. Me lembro muito bem de minha adolescência e sempre que os garotos se 

juntavam para conversar, o assunto ou era futebol ou as meninas do bairro, da classe ou da igreja. Me lembro que 

na minha oitava série existia uma menina muito linda, alta, cabelos longos e apelidada pelos garotos de hino 

nacional. Que apelido estranho não é verdade? Você pode se perguntar porque uma menina teria o apelido de hino 

nacional? A resposta é simples: o apelido ficou hino nacional porque todo mundo conhece, mas ninguém canta e 

com ela era exatamente assim. 

 Que garoto adolescente já não tremeu quando a musa da sua vida, a gata que frequentava a mesma 

escola e a mesma sala que ele, não lhe mandou um beijo pela primeira vez? Que menina adolescente de seus 

quinze anos não tremeu quando o gato moreno, sarado e de olhos verdes de seus dezoito anos não lhe piscou pela 

primeira vez? Geralmente os adolescentes tem um caso de paixão que todos ainda lembram e gostam de falar 

porque afinal somos todos muito humanos. 

 Geralmente nossas paixões começam na adolescência e é nesta idade que nos apaixonamos de verdade. 

Muito provavelmente você adolescente irá admirar mais o sexo oposto do que em qualquer outra fase de sua vida 

e o motivo é bem simples: quando chegar a sua juventude, junto vem vestibular, estágio, trabalho, faculdade e 

tantas outras coisas que quase não sobra tempo para a contemplação do sexo oposto. 

 O amor é equilíbrio e a paixão é perigosa. A paixão geralmente pode te cegar e você adolescente pode 

tomar decisões erradas nesta idade que irão alterar toda a trajetória de sua vida. Se por um lado a paixão pode te 

cegar, ela também pode te manter amando a pessoa amada para o resto de sua vida, pois quando a paixão vai 

embora, as relações entre os namorados ficam meio insípidas.  

 A imensa maioria dos adolescentes com os quais convivo se apaixonaram por JESUS CRISTO na sua 

adolescência e adolescentes apaixonados fazem qualquer coisa por JESUS. Estes adolescentes conseguiram amar 

tanto o seu MESTRE que um dia eles entraram num tanque batismal, abandonaram toda uma vida de pecados 

acariciados e começaram a sua carreira de novas criaturas em CRISTO JESUS. Só a paixão e o amor por JESUS os 

motivou a tal escolha. 

 Começaremos nossas meditações pelo livro do discípulo João, que era o discípulo a quem JESUS amava. 

Comece todos os seus novos dias abrindo em primeiro lugar a sagrada Palavra de DEUS e se quiser me honrar com 

sua leitura, desde já te agradeço. Vamos juntos!  

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 

http://www.robinsonamorim.com.br/
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
http://www.facebook.com.br/adolebrasil
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APAIXONADOS POR JESUS 

Fevereiro de 2017 

O Leproso Agradecido 

 Um dos doze, vendo que fora curado, voltou, dando glória a DEUS em 

alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de JESUS, agradecendo-

lhe e este era samaritano. Lucas 17:15 e 16. 

 Nossas meditações deste novo ano vão falar de amor e de paixão por nosso JESUS que abandonou a 

glória, a honra, o poder e a majestade que lhe era devida no céu para amar e se apaixonar por pecadores como 

eu e você, adolescente de DEUS.  

 Um dia, nosso amado Salvador indo para a cidade de Jerusalém passou por meio da cidade de Samaria 

e da Galileia e a Palavra de DEUS nos diz em Lucas 17: 12 em diante: “Ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao 

encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhes gritaram, dizendo: JESUS, Mestre, compadece-te de nós”! 

 Vamos analisar até aqui por enquanto e ver o que podemos aprender para nossa vida espiritual. JESUS 

estava indo para o seu trabalho normal, que era levar salvação para os pecadores, e do nada, em plena aldeia em 

Samaria, dez leprosos saíram ao encontro do Mestre. Fico imaginando que dia foi aquele para aqueles leprosos. 

Era um dia comum em suas vidas e eles devem ter acordado, foram dar uma olhada no espelho, viram suas 

mãos sem dedos, seus pés desfigurados, seus rostos irreconhecíveis, seus braços e pernas com as manchas 

purulentas da lepra, devem ter lavado o que ainda restava de seus rostos e desta forma começou seu dia. Creio 

que eles devem ter tomado seu magro desjejum e quando saíram juntos eles viram JESUS, e o que é melhor é 

que O reconheceram. 

 JESUS CRISTO era popular e esse traço da personalidade de nosso Mestre é muito admirado pelos 

adolescentes que sonham em serem populares. A popularidade de JESUS vinha dos milagres que ele já havia 

feito no meio do povo de Israel e agora JESUS, rompendo as barreiras da religião e da raça, está para mudar 

para sempre a história de dez leprosos samaritanos. 

 No verso quatorze lemos: “Ao vê-los, disse-lhe JESUS: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que 

indo eles, foram purificados”. Você consegue ver a cena? Enquanto eles estavam caminhando rumo ao templo, 

sua pele voltava a cor normal, seus dedos voltaram a ser o que eram, seu cabelo estava recuperado, seus braços 

e pernas eram os mesmos que antes da terrível praga. Que dia fantástico para eles! Quando eles se encontraram 

com JESUS tiveram seus corpos e suas vidas transformadas. 

 Em nosso verso de hoje, vemos as atitudes de um único leproso que se apaixonou por JESUS e voltou 

para agradecer. Sua primeira atitude foi voltar, sua segunda atitude foi dar glórias a DEUS em alta voz, sua 

terceira atitude foi prostrar-se aos pés de JESUS e sua quarta e última atitude foi agradecer.  

 

Robinson H. Amorim 

 

editadole M 
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Meditadole 2017 

Primeiro de Fevereiro 

Sem Medo do Mar 

 Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis 

que viram JESUS andando por sobre o mar, aproximando-se do 

barco e ficaram possuídos de temor. João 6:19 

 Meu especial bom dia a você adolescente que acordou mais cedo e mesmo de férias você 

não abandonou o seu DEUS. Você pode começar mais um dia na maravilhosa companhia do 

ESPÍRITO SANTO DE DEUS, de DEUS PAI e de DEUS FILHO. Quando você chegar a juventude, 

depois de ter caminhado com a Trindade ao longo de toda a sua adolescência, você verá que valeu 

muito a pena ter se proposto a começar cada um de seus dias com DEUS. 

 A vida cristã é uma longa jornada. Ela começa quando seus pais que sempre te amaram, 

pensaram, oraram e planejaram ter você. Eles passaram meses, talvez anos tentando ter você, 

mas no momento exato, no tempo de DEUS, naquele dia incrível, seus pais, naquela maternidade 

na sua cidade natal te viram pela primeira vez e eles se apaixonaram perdidamente por você. Você 

foi o melhor presente que DEUS deu aos seus pais.  

 Tão logo vocês saíram da maternidade, tinha um quarto, um berço, roupinhas novas, 

cheirosas, limpas e arrumadas só para receber o príncipe ou a princesa da família. Quanto você 

chegou em sua casa, muito provavelmente seus tios, avós e quem sabe até alguns de seus primos 

foram lá para te abraçar e te beijar muito. Quero pensar que neste dia houve um momento de 

culto de ação de graças pela sua chegada a casa de seus pais. Imagino que sua mãe deve ter 

começado tudo ao puxar um hino bem conhecido e todos os seus demais parentes a seguiram 

emocionados. Talvez seu pai tenha feito uma oração e aberto a Palavra de DEUS para agradecer 

a ELE por tão preciosa dádiva para a família. 

 Você foi o menino ou a menina abençoada que teve um pai, uma mãe, tio, tias, irmãos, 

um lar, um berço, um colchão, um cobertor e tudo o mais que foi necessário para ter um começo 

digno. Neste dia do seu nascimento você deve ter ganhado muita roupa, pois geralmente é isso 

que os parentes dão nos primeiros dias de vida. Sabe aquela meia que de tão pequena só cabia 

mesmo no seu pé? Ela foi comprada com muito carinho pela sua vó, pois ela também sonhou com 

você. 

 Seus pais provavelmente te apresentaram ao SENHOR num sábado ou num domingo na 

sua igreja e você cresceu andando nos caminhos do SENHOR. Agora você chegou a tão preciosa 

adolescência, com tantas aulas, tantos estágios, quem sabe já tem um trabalho, vestibular, 

namorada, notebook, celular e a pergunta que te faço hoje é: JESUS caminha contigo? Aquele 

JESUS que caminhou sobre o mar ainda faz parte de sua caminhada de vida? Você pode levar 

JESUS para onde você for ou as vezes pede para que ELE gentilmente fique fora de alguns 

ambientes da serpente que você ainda frequenta, mesmo depois de ter sido batizado em nome do 

SENHOR JESUS? 

 Nosso texto de hoje nos fala que o seu líder, o seu criador, o seu SENHOR, andou sobre 

as águas. Ninguém jamais conseguiu imitar JESUS CRISTO. Muitos podem até ter tentado, os 

filmes de cinema devem ter feito algo parecido por conta de truques de filmagem, mas a verdade 

é que ninguém jamais conseguiu fazer o que JESUS fez. Quando Pedro tentou, ele afundou. A 

vida cristã é uma longa caminhada e ela só será vitoriosa se você andar com o único homem e o 

único DEUS que andou sobre as ondas. Ande cada dia de sua vida com seu líder, salvador e 

SENHOR JESUS CRISTO. Que você continue apaixonado por ELE e nunca O abandone, pois ELE 

nunca irá te abandonar. 
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Dois de Fevereiro 

JESUS, o Pão da Vida 

 Declarou-lhes, pois JESUS: Eu sou o pão da vida. O que vem a 

mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. João 6:35 

 O capítulo seis deste fantástico livro do discípulo João entre os versos vinte e dois até o 

verso quarenta nos traz um dos mais preciosos ensinamentos de JESUS CRISTO.  

 As multidões começaram a acompanhar JESUS por onde quer que ELE fosse e vários 

barcos atracaram no mar da Galileia na tentativa de encontrar JESUS, mas se decepcionaram 

quando viram que JESUS não estava lá. Mais do que depressa a multidão lota os barcos e 

seguiram para a cidade de Cafarnaum e finalmente o encontraram do outro lado do mar. 

 João nos conta como foi esse encontro e a forma como JESUS reagiu está escrito nos 

versos 25 e 26: “E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre quando 

chegaste aqui? Respondeu-lhes JESUS: Em verdade, em verdade vos digo: vós me procurais não 

porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes”. JESUS acabara de tocar num 

ponto crucial ao ser abordado pela multidão. ELE lhes falou sobre o real motivo deles o estarem 

procurando. Aquela multidão não estava mesmo muito interessada em sinais, prodígios e ou 

mesmo os maravilhosos ensinos que JESUS falava. A grande maioria não tinha o menor interesse 

em perdão de seus pecados, cura física ou mesmo na salvação que só JESUS pode dar. Eles 

queriam pão, eles queriam comida, queriam peixe, queriam apenas matar sua fome física.  

 Aquela multidão ao invés de ver o presente maravilhoso que era ter JESUS com eles, 

poderem conviver diariamente com nada mais nada menos do que DEUS FILHO, eles se 

concentraram em pães e peixes. A semelhança de refugiados de guerra, eles só queriam pão e 

peixe. JESUS então lhes deu um conselho incrível: Trabalhai não pela comida que perece, mas 

pela que subsiste para a vida eterna, o qual o FILHO do homem vos dará, porque DEUS o PAI o 

confirmou com o seu selo. João 6:27. 

 

 Na minha singela opinião, creio firmemente que JESUS não está dizendo que só devemos 

trabalhar pelas coisas espirituais e nos esquecer de nossa vida material. Ele queria que as 

multidões entendessem que as coisas espirituais devem fazer parte de sua vida tanto quanto as 

coisas materiais. Aquela multidão não tinha visão espiritual. Eles só pensavam em pães e peixes. 

O importante era comer, encher a barriga graças aos milagres de JESUS e torcer para que ELE 

fizesse o mesmo milagre no dia seguinte.  

 

 Que alimento espiritual é esse que não podemos viver sem ele? Como podemos ter certeza 

se estamos nos alimentando diariamente desse pão espiritual? A resposta a essa pergunta você 

vai encontrar em João 6:33: “Porque o pão de DEUS é o que desce do céu e dá vida ao mundo”. 

Veja também a mensagem central do verso 34: “Respondeu-lhe JESUS: Eu sou o pão da vida”.  

 Lindo esse ensinamento de JESUS, mas como funciona no seu dia a dia? Quando você 

adolescente tem a certeza de que está se alimentando de JESUS? A resposta é bem simples e 

talvez você já saiba: quando você levanta cedo e dobra seus joelhos diante do SENHOR e ora 

pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo força para um novo dia, quando você agradece as 

bênçãos, quando você intercede pela sua família e por seus amigos, você está começando seu 

processo de se alimentar de JESUS. Quando depois destes momentos preciosos de oração, você 

O louva com toda a sua alma, todo o seu entendimento e quando por final, você abre a Palavra 

de DEUS e investe tempo de qualidade neste estudo e nesta meditação, você saberá com certeza 

absoluta o que é se alimentar de JESUS. Você se alimenta de JESUS diariamente? Pense nisso. 
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Três de Fevereiro 

JESUS não te abandona 

 Todo aquele que o PAI me dá, esse virá a mim e o que vem 

a mim de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37 

 Depois de excelentes dias de férias, muitos adolescentes começam a se preparar para 

mais um ano de rotina. Serão bons longos meses acordando cedo para encarar um ônibus lotado 

às 6h30 da manhã, talvez caminhadas ou mesmo a maravilhosa e abençoada carona no carro dos 

pais. Nessa sua rotina já conhecida, você irá se desdobrar para fazer todas as tarefas escolares, 

irá correndo e voltará correndo da academia, dois dias por semana quem sabe estará curtinho 

inglês ou francês e no final da tarde três vezes por semana estará nadando para mantar a forma 

física. Tudo isso sem contar que muito provavelmente você irá dormir depois das 23h30 e terá 

dias péssimos depois de noites mal dormidas. 

 Um novo ano se descortina à sua frente, as rotinas você já sabe de cor e salteado e para 

chegar ao final de ano como um vencedor nosso verso de hoje te dá à certeza de que se você 

buscar diariamente ao SENHOR JESUS, ELE mesmo prometeu e você acabou de ler que ELE não 

te abandonará ou o lançará fora. Não é maravilhoso para você saber que em todos os dias deste 

novo ano de lutas, desafios e provações, você terá a companhia maravilhosa de seu líder JESUS? 

Para que ELE fique contigo é fundamental que você fique com ELE, que você O escolha, que você 

O priorize, que você O procure a cada manhã antes que seu dia começar, que você dobre seus 

joelhos para confessar os seus pecados, abrir seu coração a DEUS como se o fizesse ao seu melhor 

amigo, que você O louve por ELE ser quem é e isso ao longo de todos os dias de sua vida. É muito 

importante que nesses momentos você sempre, mas sempre se lembre de agradecer. A grande 

maioria dos mortais só se lembra de DEUS para pedir e são poucos os exemplos de pessoas que 

sabem agradecer. Inclua a gratidão no seu projeto de convívio diário com o SENHOR. 

 Vivemos em tempos modernos onde as pessoas se transformaram em objetos 

descartáveis. Os namorados descartam suas namoradas ao som do primeiro atrito e a recíproca 

também é muito verdadeira. Patrões descartam funcionários que fizeram greve pelos motivos mais 

justos desse mundo, mas para eles, nada justifica uma única falta ao trabalho e milhares vão 

para a fila do seguro desemprego. As escolas mais rígidas com relação a disciplina descartam 

alunos indisciplinados sem sequer tentar melhorá-los. Escolas particulares caras descartam 

alunos e pais que atrasam uma mensalidade. Patroas descartam suas empregadas domésticas 

tão logo o governo criou mais despesas para elas e mais benefícios para as empregadas. 

Traficantes matam adolescentes que não conseguem bater a meta na venda diária de drogas.  

 Vivemos na era do descartável. Quase ninguém mais tem tempo, paciência, carinho, 

amor, um ouvido para ouvir e entender seu semelhante. Por viverem dessa forma, muitos 

adolescentes preferem se isolar no seu mundinho de música, jogos on line, filmes e redes sociais, 

mas para grande maioria destes meninos e meninas adolescentes, JESUS nunca é convidado 

para assistir tais filmes e curtir a internet. Eles têm vergonha de convidar JESUS, pois eles sabem 

que o que eles fazem longe de DEUS também poder ser descartável de tão ruim que o que se vê 

por aí. 

 Ao contrário disso tudo, vemos a promessa duradoura de um JESUS que não tem nada 

de descartável. Veja o nosso verso de novo: “O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei 

fora”. Consegue se vir procurando JESUS diariamente e tendo a certeza absoluta de que ELE não 

irá te abandonar? Enquanto o mundo e a sociedade querem te descartar, JESUS quer a sua 

companhia, quer andar com você, quer te proteger das ciladas do inimigo. Não é maravilhoso ter 

um DEUS FILHO como JESUS? 
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Quatro de Fevereiro 

A Vontade de DEUS 

 Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria 

vontade e sim a vontade daquele que me enviou. João 6:38 

 Quando chegamos na adolescência, uma das coisas que mais queremos é fazer a nossa 

própria vontade. Você quer e precisa fazer novos amigos, você precisa se focar em seus estudos, 

em cursos, pensar em fazer estágio e muitos adolescentes não tem outra alternativa na vida senão 

trabalhar e no final do mês entregar todo o seu dinheiro para ajudar seus pais na árdua tarefa de 

sobreviver. Se na sua adolescência você teve o privilégio de só estudar, agradeça a DEUS e a seus 

pais por esta bênção especial, pois não são todos que tem essa vida maravilhosa que você tem. 

 Enquanto você é pequeno e depende só de seus pais, a sua vontade parece que sempre 

foi fazer a vontade deles. Eles queriam ir para a festa dos amigos deles e lá estava você no meio 

da festa dos adultos sem entender nada de nada do que estava acontecendo. Seus pais tiravam 

férias e te levavam sem nunca te perguntar se você gostava mais de praia ou de piscina e você 

sempre ia aonde eles iam. Fico imaginando quantas vezes seus pais te levaram num local 

maravilhoso chamado supermercado e eles curtiram comprar tudo o que dinheiro deles permitia, 

mas se tivessem perguntado para você, eles teriam ouvido por diversas vezes que você nunca teve 

o menor interesse de ir para o tal maravilhoso supermercado. 

 Por incrível que pareça, seus pais estavam fazendo a coisa certa, pois você era um 

dependente total deles e eles sempre agiram com toda a sabedoria necessária para te proteger. Se 

seus pais tivessem feito a sua vontade desde pequeno, eles não teriam criado um filho e sim um 

ditador. Você berrava e eles faziam. Você reclamava e eles te atendiam. Somente ditadores vivem 

dessa maneira. Se seus pais não tivessem dito vários e maravilhosos “nãos”, você provavelmente 

poderia estar até morto sem sequer ter chegado à juventude de sua vida. Agradeça a DEUS pelos 

“nãos” muito mais do que pelo sim que seus pais te dizem diariamente. 

 Com a chegada da abençoada adolescência, você agora cansado de tanto fazer a vontade 

de seus pais, quer fazer a sua vontade, mas você precisa entender de uma vez por todas que nem 

sempre isso é possível. Talvez você queira ir a uma simples festa na casa de seus amigos e seus 

pais irão lhe dizer não porque eles sabem que a grande maioria dos amigos que você escolheu 

para sua companhia durante sua fase de adolescência não são flor que se cheire e, portanto, vá 

se acostumando com a ideia de que os nãos continuarão a vir.  

 A quase totalidade dos adolescentes que sempre ouviu sim de seus pais durante a 

adolescência estão hoje em reformatórios para adolescentes criminosos, ou se recuperando dos 

malefícios do álcool ou das drogas. Alguns desses adolescentes conseguiram escapar da morte, 

pois os traficantes que os trataram tão bem no início de sua carreira no tráfico agora já não os 

estão olhando com os mesmos olhos e a ordem para matá-los já saiu, mas seus pais ou parentes 

os salvaram e os internaram. 

 O verso de hoje me surpreendeu, pois nem JESUS, o DEUS FILHO, desceu do céu para 

fazer a sua vontade e sim a vontade de DEUS PAI. JESUS ainda nos fala mais sobre vontade nos 

versos 39 e 40: “E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que 

me deu, pelo contrário eu o ressuscitarei no último dia. De fato a vontade de meu PAI é que todo 

homem que vier ao FILHO e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia”. 

 Você está disposto a fazer a vontade de DEUS na sua vida? Pense sempre nisso. 
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Cinco de Fevereiro 

Escolhidos Por DEUS 

 Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o 

trouxer e o ressuscitarei no último dia. João 6:44 

 Tão logo JESUS acabou de fazer a declaração bombástica que ELE era o pão da vida, que 

havia descido do céu, por ordem do Pai, os judeus começaram a murmurar entre eles, pois eles 

haviam visto JESUS crescer, conheciam seus pais José e Maria e quem sabe até conhecessem 

seus irmãos terrenos. Fico imaginando que se você adolescente estivesse presente naquele tempo 

e naquele lugar, você acreditaria que JESUS era de fato o Messias prometido do Velho 

Testamento? É muito fácil ter vivido pelo menos quase dois mil anos depois de CRISTO e criticar 

nossos irmãos judeus, mas não devia ser nada fácil acreditar que aquele filho do carpinteiro era 

o tão esperado Messias. 

 

 Aqueles judeus não tinham o conhecimento completo de quem era JESUS de verdade, 

eles não sabiam ainda que JESUS morreria na cruz numa sexta-feira, descansaria no túmulo ao 

sábado, ressuscitaria no domingo, passaria quarenta dias com os seus discípulos e depois 

retornaria para o seu PAI. Muito provavelmente eles não tinham visto ainda todos os milagres e 

talvez ainda não tivessem visto ou nem tenham querido ver nenhuma vida transformada pelas 

novas doutrinas daquele Mestre tão jovem. Por conta de tantas possibilidades, então você, 

adolescentes de DEUS, pode compreender plenamente o porquê de tanta murmuração e 

incredibilidade da parte dos judeus. 

 

 Por conta dessas dúvidas e incredulidades, eles se fecharam aos novos e revolucionários 

conceitos e doutrinas que JESUS estava lhes tentando ensinar e o que é pior, eles pararam de 

estudar a Palavra de DEUS que na época de JESUS só existia na versão do Velho Testamento. 

Nestes primeiros trinta e nove capítulos das Sagradas Escrituras, estava bem claro e fácil de 

reconhecer que JESUS era o cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo. Creio que até hoje 

milhares de adolescentes judeus estão esperando o Messias prometido pelos profetas do Velho 

Testamento, mas sabemos que JESUS já veio, cumpriu sua missão, morreu numa cruz para 

salvar a todos os pecadores que O aceitarem como Salvador e Senhor. JESUS ressuscitou e desta 

forma matou a morte e decretou o fim da existência de Satanás no final dos tempos. Depois da 

ressurreição, JESUS dá aos discípulos a mais nobre tarefa já concedida aos mortais que é pregar 

a salvação pela graça em CRISTO JESUS e anunciar a sua segunda vinda a esta terra. Estava 

escrito que o Espírito Santo de DEUS iria ser derramado e tudo o que estava escrito a respeito do 

ministério de JESUS entre os judeus realmente aconteceu. 

 

 Tudo isso estava escrito, tudo isso aconteceria e estava acontecendo na frente destes 

judeus. Tudo ao vivo e a cores, mas eles não quiseram acreditar que o FILHO de DEUS estava ali 

para lhes conceder perdão de pecados, batismo pela água, batismo pelo ESPÍRITO SANTO e uma 

promessa de sua segunda vinda a esta terra com milhões e milhões de anjos vindo do céu com 

poder e grande glória para buscar os seus escolhidos.  

 Fico pensando: será que os adolescentes de DEUS que frequentam as milhares de igrejas 

cristãs conhecem de forma tão clara as verdades eternas que JESUS CRISTO nos deixou? Será 

que os adolescentes modernos ainda abrem a Palavra de DEUS para diariamente estudarem as 

Escrituras Sagradas?  Será que os adolescentes de DEUS que frequentam as igrejas cristãs de 

hoje não correm o mesmo risco de perder de vista a esperança na segunda volta de JESUS? 

 Se você adolescente de DEUS aceitou a JESUS como seu salvador pessoal, saiba que foi 

DEUS que te encaminhou para o seu Filho JESUS. Nosso verso de hoje traz mais esta declaração 

fantástica de JESUS CRISTO. DEUS escolheu você para ser um discípulo de JESUS CRISTO. Que 

parceria incrível: DEUS PAI, DEUS FILHO e você.  
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Seis de Fevereiro 

Vida Eterna só em JESUS 

 Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim, terá 

a vida eterna. João 6:47 

 Como é bom poder abrir a Palavra de DEUS diariamente e relembrar os maravilhosos, 

incríveis, desafiadores e verdadeiros ensinamentos que nosso Salvador e Senhor JESUS CRISTO 

nos deixou.  

 Desde que o homem foi criado sempre existiu no coração o desejo de uma vida eterna. Foi 

o próprio DEUS que nos criou com essa motivação. Particularmente eu não conheço ninguém que 

ame a ideia de morrer a qualquer momento, por qualquer motivo, por se sentir feliz pelo privilégio 

de morrer e ser enterrado ou mesmo cremado. Além de não conhecer ninguém com esse perfil de 

querer morrer a qualquer custo, por outro lado convivo com algumas pessoas em minha igreja 

que tem câncer e estão lutando desesperadamente para viver e viver uma vida plena em CRISTO 

JESUS. 

 Viver é o maior dom que DEUS pode dar a qualquer adolescente. Se DEUS não tivesse 

seus pais como parceiros no projeto de sua existência, você que está lendo essa meditação 

simplesmente não existiria. Você nunca teria sido alguém, nunca teria brincado, nunca teria ido 

à escola, comido, se formado ou mesmo respirado. Você simplesmente não seria nada. Sem DEUS 

e sem vida, você não é ninguém. 

 Depois da bênção da vida, o melhor presente que DEUS dá a todo adolescente deste 

planeta é JESUS. JESUS resolveu em comum acordo com DEUS PAI e DEUS ESPIRITO SANTO 

que se os seres humanos um dia pecassem e se desviassem dos caminhos do SENHOR, ELE viria 

em pessoa, abriria mão de parte da divindade, da glória, de seus poderes, da adoração diária de 

milhões de anjos, de sua vida eterna e se revestiria de humanidade, daria sua vida numa cruz e 

morreria, separando-se temporariamente de seu PAI, para que todos os que aceitassem esse seu 

sacrifício de amor não perecessem, mas tivessem a vida eterna. 

 Se você aceitar o que JESUS fez por você, você tem garantida, pela palavra de seu líder 

JESUS, uma vida eterna, plena e abundante. A vida eterna é o sonho dourado de milhões ou 

talvez bilhões de moradores deste nosso planeta. É uma garantia somente para quem está em 

CRISTO JESUS, quem O aceitou, quem O serve e O ama. Você adolescente tem a vida eterna 

garantida por JESUS desde que creia NELE e quem crê NELE, O ama e segundo as Suas palavras, 

quem O ama guarda os seus mandamentos.  

 Muitos cristãos acham que JESUS veio a este mundo para salvá-los no pecado, mas na 

verdade JESUS CRISTO veio nos salvar do pecado. Quando deixamos que JESUS tome conta de 

nossa vida, de nossos sonhos, de nossos planos, quando a vida de JESUS se torna a nossa vida, 

e isso acontece quando você coloca JESUS em primeiro lugar na sua vida, então você começa a 

perder o prazer no pecado. Você vai se acostumando com a ideia de que são os seus pecados 

nojentos que foram e são os responsáveis pelos cravos nas mãos e nos pés de JESUS.  Para muitos 

cristãos é fácil passar pelas águas do batismo e viver uma vida de aparência cristã dentro de suas 

igrejas e uma vida pecaminosa durante a semana. Para eles a vida cristã não se mistura com a 

sua vida material e seus negócios. Eles continuam vivendo no pecado e acham isso tudo muito 

normal. 

 Hoje se você já não sabia, aprendeu com JESUS CRISTO que vida eterna é somente para 

os que creem NELE. Você crê NELE? Confia de verdade no seu Salvador, Rei e SENHOR? 

Consegue ver a diferença que faz acreditar em JESUS? Já parou para pensar que notícia incrível 

você recebeu de JESUS hoje? Agradeça por isso. 
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Sete de Fevereiro 

Abandonaram JESUS 

 A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram 

e já não andavam com ELE.  João 6:66 

 Depois que JESUS fez outra de suas declarações, alguns judeus não conseguiram 

entender porque levavam tudo ao pé da letra, muitos de seus discípulos O abandonaram. Veja o 

verso que levou muitos de seus novos seguidores a fugirem dele: “Quem comer a minha carne e 

beber o meu sangue, têm a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é 

verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber 

o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o PAI que vive, me enviou e igualmente 

eu vivo pelo PAI, também quem de mim se alimenta por mim viverá”. João 6:54-57. 

 Entenda, prezado adolescente, que JESUS estava falando de alimento espiritual, mas 

alguns judeus não entenderam assim e veja como eles reagiram no verso 58: “Disputavam, pois 

os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne”?  

 Talvez essa fosse a sua própria reação se estivessem lá ouvindo pela primeira vez um novo 

mestre totalmente desconhecido com doze discípulos bem próximos trazendo mensagens 

totalmente novas que nunca alguém já havia falado. As vezes criticamos nossos irmãos judeus, 

mas para eles era um verdadeiro exercício de fé acreditar em JESUS no tempo em que eles 

estavam vivendo. Para nós que conhecemos JESUS por tudo o que a Palavra de  DEUS já nos 

deixou é bem fácil, mas para eles não era tão fácil assim. 

 Os discípulos iriam lembrar de forma bem clara destas palavras quando JESUS, pouco 

antes de partir, lhes deixou de presente a ordenança da santa ceia, para que todos os cristãos do 

mundo nunca se esquecessem de que JESUS era o Pão da vida e de que seu sangue os purifica 

de todo o pecado. JESUS, ao falar que o pão simbolizava seu corpo e o suco de uva simboliza seu 

sangue, estava fazendo um apelo para que todos os cristãos de todas as épocas vindouras nunca 

se esquecessem de se alimentar DELE.  

 Quando você adolescente de DEUS vai à sua igreja e participa do ritual de lava pés que 

simboliza a humildade de JESUS e participa do ritual da santa ceia, você está se alimentando 

espiritualmente de CRISTO e logicamente isso é um simbolismo. Ninguém que participe de um 

evento espiritual de arrependimento e perdão dos pecados como a santa ceia, mastiga o corpo de 

CRISTO e bebe o seu sangue literalmente. São apenas símbolos que deverão ser executados pelos 

cristãos até a segunda vinda de JESUS a esta terra.  

 Alimentar-se de JESUS fora do ambiente de santa ceia, é passar um tempo diário com 

ELE, orando, louvando e engrandecendo o SEU glorioso nome. Nestes momentos de alimentação 

diária de JESUS, você precisa estar com a sua Bíblia aberta, pois quando você quer falar com 

JESUS, você se ajoelha e ora e quando JESUS quer falar com você o ESPIRITO SANTO DE DEUS 

sempre te levará à Bíblia. Como já dizia uma senhora cristã: “Joelho no chão é a arma do cristão”. 

 Por não quererem se alimentar de JESUS, por não quererem mais ouvir suas mensagens, 

por não se interessarem pelas bênçãos do evangelho, muitos discípulos O abandonaram no 

passado e muitos adolescentes cristãos estão indo para o mesmo caminho. Estes adolescentes 

encontraram tempo para tudo menos para JESUS. Para permanecer em JESUS é preciso investir 

tempo de qualidade com ELE, caso contrário seu destino será o mesmo de alguns discípulos do 

passado. Permaneça em CRISTO! 
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Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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Oito de Março 

Abandonaram JESUS 

 A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram 

e já não andavam com ELE.  João 6:66 

 Depois que JESUS fez outra de suas declarações, alguns judeus não conseguiram 

entender porque levavam tudo ao pé da letra, muitos de seus discípulos O abandonaram. Veja o 

verso que levou muitos de seus novos seguidores a fugirem dele: “Quem comer a minha carne e 

beber o meu sangue, têm a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é 

verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber 

o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o PAI que vive, me enviou e igualmente 

eu vivo pelo PAI, também quem de mim se alimenta por mim viverá”. João 6:54-57. 

 Entenda, prezado adolescente, que JESUS estava falando de alimento espiritual, mas 

alguns judeus não entenderam assim e veja como eles reagiram no verso 58: “Disputavam, pois 

os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne”?  

 Talvez essa fosse a sua própria reação se estivessem lá ouvindo pela primeira vez um novo 

mestre totalmente desconhecido com doze discípulos bem próximos trazendo mensagens 

totalmente novas que nunca alguém já havia falado. As vezes criticamos nossos irmãos judeus, 

mas para eles era um verdadeiro exercício de fé acreditar em JESUS no tempo em que eles 

estavam vivendo. Para nós que conhecemos JESUS por tudo o que a Palavra de  DEUS já nos 

deixou é bem fácil, mas para eles não era tão fácil assim. 

 Os discípulos iriam lembrar de forma bem clara destas palavras quando JESUS, pouco 

antes de partir, lhes deixou de presente a ordenança da santa ceia, para que todos os cristãos do 

mundo nunca se esquecessem de que JESUS era o Pão da vida e de que seu sangue os purifica 

de todo o pecado. JESUS, ao falar que o pão simbolizava seu corpo e o suco de uva simboliza seu 

sangue, estava fazendo um apelo para que todos os cristãos de todas as épocas vindouras nunca 

se esquecessem de se alimentar DELE.  

 Quando você adolescente de DEUS vai à sua igreja e participa do ritual de lava pés que 

simboliza a humildade de JESUS e participa do ritual da santa ceia, você está se alimentando 

espiritualmente de CRISTO e logicamente isso é um simbolismo. Ninguém que participe de um 

evento espiritual de arrependimento e perdão dos pecados como a santa ceia, mastiga o corpo de 

CRISTO e bebe o seu sangue literalmente. São apenas símbolos que deverão ser executados pelos 

cristãos até a segunda vinda de JESUS a esta terra.  

 Alimentar-se de JESUS fora do ambiente de santa ceia, é passar um tempo diário com 

ELE, orando, louvando e engrandecendo o SEU glorioso nome. Nestes momentos de alimentação 

diária de JESUS, você precisa estar com a sua Bíblia aberta, pois quando você quer falar com 

JESUS, você se ajoelha e ora e quando JESUS quer falar com você o ESPIRITO SANTO DE DEUS 

sempre te levará à Bíblia. Como já dizia uma senhora cristã: “Joelho no chão é a arma do cristão”. 

 Por não quererem se alimentar de JESUS, por não quererem mais ouvir suas mensagens, 

por não se interessarem pelas bênçãos do evangelho, muitos discípulos O abandonaram no 

passado e muitos adolescentes cristãos estão indo para o mesmo caminho. Estes adolescentes 

encontraram tempo para tudo menos para JESUS. Para permanecer em JESUS é preciso investir 

tempo de qualidade com ELE, caso contrário seu destino será o mesmo de alguns discípulos do 

passado. Permaneça em CRISTO! 
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Nove de Fevereiro 

Declaração de Pedro 

 Respondeu-lhe Simão Pedro: SENHOR, para quem iremos? Tu tens as palavras 

da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de DEUS. João 6:68 

 Depois das novas doutrinas que JESUS estava começando a lançar, doutrinas estas que 

são a base do cristianismo, muitos de seus discípulos que se interessaram por ELE, deixaram-no 

de lado. Vendo que muitos destes seus novos discípulos nunca mais voltariam a segui-lo, JESUS 

então se dirige aos seus doze mais chegados e os indaga com a seguinte pergunta: “Então 

perguntou JESUS aos doze: Porventura quereis também vós outros retirar-vos”? 

 Fico apenas imaginando por quanto tempo houve silêncio sepulcral entre os discípulos. 

Talvez nenhum deles esperaria que JESUS fizesse uma indagação tão solene e tenho quase certeza 

que eles devem ter demorado um tempo para se manifestarem. Aquele novo mestre que os havia 

chamado, já havia perdido a grande maioria de seus novos seguidores e seria perfeitamente 

humano que eles seguissem o mesmo caminho da multidão e que JESUS tivesse que procurar 

outros discípulos.  

 Foi então que no meio daquele silencio, o intrépido e corajoso apóstolo Pedro resolver 

fazer declarações incríveis: a primeira delas é: “SENHOR, para quem iremos”? Você adolescente 

já parou para pensar para onde estão indo os adolescentes que ainda não tiveram um encontro 

com JESUS? Que caminhos esses adolescentes estão trilhando? Quem são as pessoas, os líderes 

espirituais, os professores, os jogadores de futebol, os atores de cinema, os políticos, os 

traficantes, as igrejas ou mais modernamente os extremistas que estão conquistando o coração 

destes adolescentes? 

 Você que é um adolescente inteiramente de CRISTO JESUS, já parou para pensar que 

destino cruel lhe espera quando você abandonar o SENHOR? O mundo e seu líder supremo, o 

arqui-inimigo do SENHOR, a antiga serpente, o cruel Satanás, tem se especializado em enfeitar 

cada vez mais o caminho largo dos prazeres e da sedução que irão afastar cada vez mais os 

adolescentes de DEUS dos caminhos do SENHOR. 

 Pedro conhecida JESUS há tão pouco tempo, mas ele tinha uma convicção invejável. Não 

passou na cabeça de Pedro nenhuma dúvida. Ele havia escolhido JESUS como seu Senhor e 

Salvador. Qual o motivo que levou Pedro a ter tanta convicção? Dê mais uma olhada em nosso 

verso de hoje e você achará a resposta. Só JESUS CRISTO, o DEUS FILHO tem as palavras da 

vida eterna. Nenhum líder humano, nenhum presidente ou presidenta da república, nenhum 

ídolo do rock ou de música sertaneja, nenhum pastor ou líder espiritual de qualquer igreja tem 

as palavras da vida eterna, pois somente JESUS tem vida eterna.  

 Além dessa plena certeza, Pedro fecha suas palavras com: Nós temos crido e conhecido 

que tu és o Santo de DEUS. Quase ninguém se lembra de JESUS como o Santo de DEUS, mas 

Pedro fez questão de qualificar JESUS como o Santo de DEUS. Quando pensamos em JESUS nos 

lembramos do Criador dos céus, da terra e dos mares, nos lembramos do príncipe da paz, do pai 

da eternidade, do cordeiro de DEUS, o Pão da vida, do pastor das ovelhas, do rei dos reis e senhor 

dos senhores, do SALVADOR E SENHOR, mas Pedro foi o único a lhe chamar o Santo de DEUS.  

 A pergunta que não quer calar para você adolescente de DEUS hoje é: Você tem a mesma 

convicção de Pedro? Você ainda continua apaixonado por JESUS CRISTO? Você consegue passar 

um bom tempo com o seu líder em oração? Quando você sai de casa para encarar o seu dia, você 

se identifica com JESUS ou tem vergonha de ser chamado de um adolescente cristão? Permaneça 

diariamente ligado a JESUS CRISTO que é a videira verdadeira e dessa forma você terá a mesma 

convicção de Pedro.  
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Dez de Fevereiro 

JESUS, A Fonte da Água Viva 

 No último dia, o grande dia da festa, levantou-se JEUS e 

exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 6:37 

 Nosso líder JESUS CRISTO estava participando de uma tradicional festa judaica, a festa 

dos tabernáculos e sua missão era pregar o evangelho, por isso ELE não desperdiçava 

oportunidade de anunciar a maravilhosa salvação que ELE estava trazendo ao mundo. Dos lábios 

de nosso Salvador e SENHOR, sairiam as palavras que iriam mudar a história da humanidade. 

Quem aceita os ensinamentos de JESUS e os aplica em sua vida sabem muito bem do que estou 

falando. 

 Que diferença impressionante tem feito as mensagens e doutrinas de JESUS na vida de 

milhões de adolescentes cristãos ao redor deste mundo de nosso DEUS. Quando veja a cada mês, 

adolescentes de todas as idades, pesos, tamanhos e estilos diferentes se dirigindo aos congressos 

que participo a cada mês neste nosso país, eu agradeço a DEUS por eles existirem e ainda 

escolherem servir ao SENHOR. JESUS CRISTO até hoje, graças a poderosa influência do 

ESPÍRITO SANTO DE DEUS, tem feito a diferença na vida destes adolescentes. 

 Nestes congressos, esses adolescentes louvam ao SENHOR com o melhor de suas vozes, 

se ajoelham e ali confessam seus pecados diante do Cordeiro de DEUS que tira o pecado do 

mundo, eles abrem a Palavra de DEUS e a utilizam na hora do estudo da Bíblia, como também a 

empunham nos jogos e maratonas bíblicos. Eles arrecadam, levam e doam materiais de higiene 

pessoal, comida e saem no meio do evento para fazerem a diferença na sua comunidade. Há 

exatos dezessete anos, sempre uma vez por mês, eu presencio como o evangelho de JESUS 

CRISTO alterou profundamente e para melhor a vida de milhares e milhares de adolescentes. 

Louvado e engradecido seja o nome do SENHOR pela bênção da salvação em CRISTO JESUS. 

 Naquela festa dos tabernáculos os pastores do judaísmo, sempre incrédulos quando o 

assunto era JESUS CRISTO, resolveram questionar mais uma vez seus nobres e incríveis 

ensinamentos. JESUS tinha acabado de curar um paralítico no tanque de Betesda no sagrado e 

eterno dia de sábado, o mesmo dia que ELE havia criado e instituído como o dia sagrado de 

repouso para toda a humanidade. Muitos acham que o sábado foi criado para os judeus e quando 

JESUS morreu, o dia de sábado deixou de fazer parte da lei de DEUS. Quando DEUS criou o 

sábado não existia nenhum judeu, apenas nossos primeiros pais - Adão e Eva - e eles não 

pertenciam à tribo de Judá simplesmente porque Judá, filho de Jacó nem sonhava em nascer. 

Por curar e fazer o bem no dia em que ELE criara com este objetivo supremo, essa bênção da cura 

foi o motivo de uma discussão teológica. 

 O evangelista João descreve ao longo do capítulo sete que os líderes judeus enviaram 

guardas para prender JESUS, mas ao invés de ver um perturbador da ordem pública ou um 

marginal, eles encontraram um jovem mestre com seus discípulos e ouvem dele uma mensagem 

que nunca mais iriam esquecer. JESUS já havia falado em outro momento que ELE era o Pão da 

Vida e agora JESUS amplia o conceito dizendo: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba”. O pão 

representa o alimento que mata a fome física e água represente o líquido que mata a sede física. 

JESUS veio para ser o nosso alimento e nossa bebida espiritual. Quem se alimenta de JESUS e 

bebe sua água nunca terá a menor necessidade de procura outro líder, pois JESUS foi o único a 

dizer que ELE era o pão e ELE era a água e somente desta forma nós saciamos a nossa vontade 

de ficarmos perto do PAI. 

Você tem saciado sua fome e sua sede do PAI ao procurar JESUS CRISTO ao longo de 

seu dia? Vá ao SENHOR JESUS e beba diariamente desta água espiritual. 
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Onze de Fevereiro 

Ninguém Fala como ELE 

 Responderam eles: Jamais alguém falou como este 

homem. João 7:46 

 Os líderes da igreja judaica haviam solicitado guardas que fossem buscar JESUS e com 

certeza eles se surpreenderam com aquele jovem que estava acompanhado de doze pessoas 

comuns - alguns singelos pescadores. 

 JESUS estava ensinando, pregando, falando e eles não tiveram a coragem de interromper 

Suas palavras. Eles ficaram ali esperando o melhor momento para leva-lo, já que havia uma 

ordem para este fim. Enquanto esse momento não chegava, eles ficaram ali curtindo as boas 

novas da salvação vindas diretamente do autor da salvação. Que privilégio tiveram esses guardas. 

Milhões de pessoas gostariam de ter vivido no tempo de CRISTO pelo simples prazer de conviver 

ao vivo e a cores com o MESTRE. 

 Eles ouviram JESUS pregar, eles devem ter visto JESUS curar. Eles provavelmente não 

leram o que JESUS falou, pois os evangelhos não tinham sido impressos ainda, eles não viram 

alguém abrir a Palavra de DEUS e falar em nome de JESUS. Eles não assistiram uma encenação 

onde adolescentes atuavam como atores para simular histórias que JESUS vivenciou. Eles não 

assistiram nenhum filme sobre a morte de JESUS e seus últimos momentos de dor e desespero. 

Aqueles guardas simplesmente estavam lá. Eles viram JESUS. Eles ouviram o melhor pregador 

que a humanidade já conheceu. Eles prestaram atenção em cada detalhe das boas novas da 

salvação. Eles se alimentaram do pão e da água da vida. Eles tiveram a chance que muitos de 

nós gostaríamos de ter. Nós conhecemos JESUS de ouvir falar. Eles conheceram JESUS face a 

face.  

 JESUS como legítimo FILHO DE DEUS era o pregador por excelência. Como professor 

nunca ninguém na história da humanidade chegou ou chegará perto de sua didática, da forma 

como ELE conseguia que as pessoas tanto eruditas como as menos instruídas entendessem as 

mesmas verdades. Que MESTRE era JESUS! 

 JESUS conseguia falar para todos os tipos de ouvidos, mas ELE também era direto 

quando precisava chamar a atenção principalmente da liderança da igreja judaica. Se você 

adolescente de DEUS se dedicar a ler com muita calma os quatro evangelhos, você verá que não 

foram poucas as vezes que JESUS repreendeu os líderes judeus. Aqueles sacerdotes tiveram os 

mesmos privilégios dos guardas, pois não foi nem uma e nem duas vezes que JESUS teve que 

mostrar o rumo certo para eles. JESUS não era muito de florear o assunto quando tinha que 

repreender os pastores e sacerdotes. Talvez seja este um dos motivos pelos quais eles não 

gostavam DELE. Como JESUS não tinha culpa no cartório, sequer tinha pecado, chamar a 

atenção para evitar que os pastores se perdessem era parte de Seu ministério. Aqueles pastores 

e líderes que tiveram o mesmo privilégio dos guardas não aproveitaram nada do que ouviram, 

pois sua arrogância espiritual os impediu de aceitar JESUS como seu salvador pessoal. 

 

 JESUS também falava por parábolas e usava ilustrações do dia a dia dos israelitas para 

lhes mostrar as preciosas verdades sobre a salvação. Aqueles guardas esperaram JESUS terminar 

suas palavras e como irmãos de igreja que simplesmente vão para suas casas depois da 

mensagem do pastor, eles foram embora sem levar JESUS CRISTO. Quando os pastores 

perguntaram por que não O haviam trazido, a resposta foi simples e direta: “Jamais alguém falou 

como este homem”. Um dia, todos nós poderemos ver JESUS falar. Quando ELE voltar par nos 

buscar, iremos ter o mesmo privilégio que os guardas tiveram e provavelmente nossa reação será 

a mesma. Já se imaginou no meio da multidão de salvos ouvindo JESUS pregar? Sonhe com esse 

dia. Ele prometeu que voltaria e tudo o que ELE prometeu, ELE cumpriu. Confie no SENHOR. 
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     Doze de Fevereiro 

     Mulheres e Pedras 

 Então lhes disse JESUS: Nem eu tão pouco te condeno. Vai 

e não peques mais. João 8:11 

 A vida de nosso Salvador e Senhor JESUS CRISTO não era nada muito fácil. Além de 

caminhar, pregar, curar, fazer milagres, viajar de barco para lá e para cá com seus discípulos, 

ELE ainda tinha que encontrar tempo para sair de situações embaraçosas que os líderes do povo 

de Israel aprontavam para ELE. 

 O discípulo João conseguiu em apenas onze versículos conta a história da mulher que foi 

pega em adultério e segundo a lei de Moisés tanto o homem como a mulher adúltera deveriam ser 

apedrejados. É incrível como as mulheres ao longo da história da humanidade foram 

discriminadas. Vejam que as mulheres adúlteras tinham que ser apedrejadas, os homens 

também, mas engraçado que os líderes só levaram a mulher e ninguém sabe até hoje porque o 

dito cujo não compareceu para ser apedrejado. Fico pensando se esse tipo de comportamento era 

normal no meio do judaísmo. Será que o homem adúltero sempre fugia? Será que este tipo de 

homem poderia trair sua esposa e nada aconteceria com ele nunca?  Ele podia pular a cerca de 

proteção do casamento, destruir sua família e também a vida da mulher com quem ele estava 

tendo relações sexuais ilícitas e nada acontecia ao dito cujo?  

 Moisés era a voz de DEUS para o povo de Israel e JESUS CRISTO era um jovem de trinta 

anos com doze discípulos, na sua maioria pescadores e apenas começando seu ministério.  Como 

será que ELE que dizia ser o Filho de DEUS iria sair dessa enrascada? Se ele dissesse que ela 

deveria morrer, não estaria ELE mesmo quebrando o mandamento que ELE mesmo criou ao 

escrever na Lei de DEUS o famoso “não matarás”? Se ELE mandasse matar a mulher, o homem 

também deveria morrer e será que os líderes judeus iriam achar tal homem? E se para piorar tal 

situação, o tal homem adúltero fosse qualquer um daqueles líderes, o que faria JESUS? Ele 

autorizaria a morte de duas pessoas num só dia? Se JESUS tivesse dito não, os judeus iriam 

continuar preferindo Moisés do que aquele mestre que se dizia ser o Filho de DEUS. 

 JESUS CRISTO foi incrível quando se abaixou e começou a escrever na terra com os seus 

dedos os pecados dos líderes acusadores. Quando eles insistiram na pergunta, mesmo depois de 

verem seus pecados escritos na terra, JESUS responde com uma frase magistral: “Quem estiver 

sem pecado, que atire a primeira pedra” e continuou escrevendo os pecados nojentos de todos os 

acusadores. 

 Quando todos foram embora, JESUS CRISTO se surpreendeu e perguntou para aquela 

mulher onde estavam os seus acusadores. Diante de sua negativa, JESUS faz uma declaração 

sensacional de perdão e dá um conselho que aquela mulher com certeza nunca iria esquecer – 

“Nem eu tão pouco te condeno. Vai e não peques mais”. Não ser condenada por JESUS CRISTO 

foi com certeza o melhor presente que aquela mulher poderia ter recebido naquele dia. Nada pode 

ser comparado com o perdão de JESUS. Saber que você errou e não receber nenhuma condenação 

do próprio JESUS deve ter sido algo maravilhoso, inexprimível. Aquela mulher ganhou também 

de JESUS o melhor conselho que alguém poderia ter-lhe dado. Ir e não pecar mais passou a ser 

o desafio de sua vida. 

 

 Quem vive na prática constante do pecado, quem ama pecar, quem ama abusar da 

paciência divina, quem tem prazer em machucar o seu próximo, em abusar de seus filhos e 

esposa, quem tem prazer em destruir vidas e sonhos das pessoas, tem uma dificuldade muito 

grande em não pecar. O câncer do amor ao pecado tem um choque mortal quando estes pecadores 

conseguem entender o que JESUS CRISTO fez em seu favor na cruz do Calvário e quando aquele 

sangue consegue fazer o efeito na vida destes pecadores, eles conseguem ver o quão longe eles 

foram e quanto JESUS os ama. 
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Treze de Fevereiro 

JESUS, a Luz do Mundo 

 De novo, lhes falava JESUS, dizendo: Eu sou a luz do mundo, 

quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da 

vida. João 8:12 

 Depois do encontro que transformou para sempre a vida daquela mulher que havia sido 

pega em flagrante adultério, JESUS dá um testemunho dele mesmo, dizendo: “Eu sou a luz do 

mundo”. JESUS disse outras coisas a respeito de si mesmo. ELE já havia dito que era o pão da 

vida, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida e agora ELE surpreende Sua plateia ao dizer 

claramente que Ele era a luz do mundo.  

 Imagine apenas por um breve momento que você fosse um adolescente e que morassem 

numa das tribos de um dos países mais pobres do mundo, mas especificamente na Guiné Bissau. 

Este país é o quarto país mais pobre do mundo e para você ouvir qualquer novidade fantástica 

da Palavra de DEUS, você teria que esperar o pastor que iria abrir a Palavra de DEUS naquela 

noite, acender uma vela e quando você que estava olhando pela janela esperando aquele 

momento, visse a luz da vela, era o sinal para sair correndo e procurar o melhor lugar para sentar. 

Uma vela naquele país faz uma diferença enorme na vida daqueles nossos irmãos africanos. Ter 

uma vela em casa é poder se considerar um privilegiado e se você tiver uma lanterna além da 

vela, aí sim você é realmente um abençoado. 

 A luz na vida desses nossos irmãos africanos é fundamental para que eles saiam das 

trevas da ignorância e encontrem JESUS que é a verdadeira e única luz do mundo. Ao verem a 

vela, milhares de adolescentes saem de sua vida de miseráveis para irem ao encontro da luz e 

mesmo as vezes sem ter o que comer, muitos deles saem desses encontros realmente alimentados 

pela Palavra de Deus. Sem ver a chama ardendo naquela singela vela eles ficariam para sempre 

presos pelas crendices e mentiras de sua própria religião. Que diferença incrível viver no meio das 

trevas e poder ter sido encontrado por JESUS que é a luz do mundo. 

 Como adolescente de DEUS, você já parou para imaginar no impacto que é JESUS a luz 

do mundo na sua vida? Você já parou para pensar como sua vida seria totalmente outra e 

geralmente ela mudaria para pior, caso você não tivesse sido encontrado por JESUS ao longo de 

sua jovem vida? Já parou para pensar que bênção é para você aprender as preciosas palavras de 

JESUS em sua Bíblia? Já analisou que no passado uma Bíblia era de um valor extraordinário e 

hoje ela cabe dentro de seu celular e muito provavelmente você sequer dê a ela o seu devido valor? 

 Já notou que nenhum outro livro tem tanta informação extremamente confiável, pois foi 

inspirada pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS? Quantas verdades incríveis, quantos conselhos 

maravilhosos, quantos hinos lindos, quantas poesias e ao mesmo tempo quantas profecias você 

pode estudar e desta forma se preparar para o tempo do fim? Ao ler os evangelhos, vimos como 

JESUS, ao introduzir o cristianismo e suas doutrinas, trouxe verdadeira luz a todos de sua 

geração e a milhões de pessoas até hoje?  

 

 Quantas histórias, mensagens e repreensões não saíram da boca de nosso líder JESUS e 

não transformaram vidas da água para o vinho. Quem segue a JESUS não anda em trevas, pois 

ELE é a verdadeira e única luz do mundo. Os adolescentes que escolheram a JESUS como o seu 

Salvador e Senhor, tem a oportunidade única de brilhar por ELE a cada dia e desta forma expulsar 

as trevas de todos os ambientes que eles frequentarem. JESUS expulsa as trevas de sua vida e 

você que reflete JESUS anda sempre na luz. Quem anda na luz, reflete essa luz. Não dá para ficar 

neutro. Uma vez que JESUS entrou na sua vida, iluminou seu viver e expulsou as trevas morais 

e espirituais de lá, seu destino agora é brilhar e brilhar por JESUS. Seus amigos verão na sua 

vida a diferença que a Luz do mundo tem feito nela. Brilhe por JESUS. 
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Quatorze de Fevereiro 

Não Sou Daqui 

 E prosseguiu: Vós sois de baixo, seu sou lá de cima, vós sois 

deste mundo, eu deste mundo não sou. João 8:21 

 JESUS tem algo em Si que O difere de todos os seres humanos: a sua origem é divina. 

Jesus sempre existiu, como DEUS PAI e DEUS ESPÍRITO SANTO. Nós como humanos não 

entendemos bem isso, por um motivo simples: humanos tem um início, um meio e um fim. Nossa 

mente é extremamente humana e extremamente limitada para tentar entender a eternidade de 

DEUS e se pudéssemos explicar tudo o que se relaciona com a TRINDADE seríamos iguais a ELES 

e isso está fora de qualquer cogitação. Apesar de não entendermos, nem por isso devemos deixar 

de acreditar. Você adolescente de DEUS consegue se lembrar daquele verso bíblico que nos diz 

assim: “Sem fé é impossível agradar a DEUS”? Então o segredo é crer mesmo sem entender, pois 

isso é fé. Apenas creia que a TRINDADE é eterna e isso te basta. Apesar de não entendermos, 

nossa fé nos faz acreditar que JESUS sempre foi eterno. 

 Como seres humanos que somos estamos bem acostumados com essa ideia de começo, 

meio e fim. Muito provavelmente você adolescente ainda conviva com os seus avós, mas também 

deve ser fato que você sequer tenha visto seu bisavô. Eles como você já estiveram nessa terra, 

mas já não estão mais entre nós. Eles tiveram seu início, seu meio e seu fim. Como adolescente 

você precisa se acostumar com essa ideia. Você é um pecador, você é humano e se JESUS CRISTO 

não voltar em seus dias, é inevitável que você também pendure as suas chuteiras aqui nesta terra. 

Você sabe quais são seus planos de vida? O que você deseja realizar antes de dar tchau desta 

vida? Uma vez que você não é eterno, quais os sonhos que você quer realizar enquanto estiver por 

aqui? 

 JESUS CRISTO foi extremamente claro para os seus contemporâneos, dizendo para quem 

quisesse ouvir que o seu lugar não era aqui. ELE apenas passou por aqui, cumpriu a missão dada 

por seu PAI, se entregou para morrer por todos nós pecadores, para salvar a todo aquele que 

aceitasse o seu sacrifício por ele. Todo adolescente que aceitar o dom da salvação que há em 

CRISTO JESUS, O aceita como seu SALVADOR e SENHOR. Além de você ter a certeza de sua 

salvação, você agora O serve como seu SENHOR. Sua vida está nas mãos do SENHOR e ELE o 

protegerá como um filho mais do que querido, pois não são todos os adolescentes que irão aceitar 

a maravilhosa salvação em CRISTO JESUS.  

 JESUS é divino e o Seu sonho mais acalentado, pois afinal de contas foi exatamente por 

isso que ELE morreu, é rever de novo todos os seus filhos que o aceitaram como seu SALVADOR 

E SENHOR. O sonho de JESUS é você no céu, pois se JESUS não é daqui, você que também O 

aceitou não nasceu para ser daqui e muito menos para ficar por aqui. O seu destino não é montar 

seu império nessa terra e perder a maravilhosa salvação e a eternidade. 

 JESUS saiu desta terra, depois de se oferecer como sacrifício pela nossa salvação e 

prometeu que voltaria por causa de você. Você é o mais lindo e perfeito sonho de JESUS. Você ao 

lado dele por toda a eternidade. Você passeando pelo universo. Você curtindo cada sábado de 

adoração com todos os salvos por toda a eternidade. Imagine-se ao lado de JESUS por toda a 

eternidade curtindo cada segundo de algo chamado vida eterna. Por ser pecador, você não tem a 

menor noção do que seja vida eterna, mas se ELE prometeu que você terá, então creia nisso, pois 

tudo o que ELE prometeu, ELE cumpriu e não será desta vez que ELE irá falhar. ELE não é daqui 

e um dia você também não será.  

Acostume-se com a ideia de que você não é daqui, que você não pertence a isso aqui, pois 

o seu líder JESUS também não é. Um dia você estará com JESUS. Amém. 
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Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Quinze de Fevereiro 

Os Verdadeiros Discípulos 

 Se vós permanecerdes na minha palavra, sois 

verdadeiramente meus discípulos. João 8:31 

 Nada como poder abrir a maravilhosa Palavra de DEUS e aprender as verdades que irão 

nos orientar a viver cada dia de nossa vida mais apaixonados por JESUS.  

 JESUS continuava dizendo verdades importantes para seus ouvintes e em determinado 

momento, o apóstolo João nos diz no verso 30: “Ditas estas coisas, muitos creram nele”. E logo 

depois JESUS falou estas palavras de nosso verso de hoje aos seus novos conversos. 

 Qual a condição para sermos seus discípulos verdadeiros em plena adolescência? JESUS 

foi bem claro em dizer que precisávamos permanecer na Sua palavra. Os adolescentes modernos 

em sua grande maioria não gostam muito de ler. Mesmo entre os adolescentes cristãos a prática 

da leitura não é uma realidade. Quando faço encontros de adolescentes ao longo de todo o nosso 

país, por vezes tenho levado bons livros e que não são de minha autoria para dar para 

adolescentes que pelo menos gostem de ler. Quando pergunto para a galera adolescente quem 

gosta e curte a leitura para eu poder sortear somente entre eles os bons livros que levei, quase 

sempre não passam de dez pessoas por evento. Por outro lado já fui surpreendido por uma menina 

de dezesseis anos que já havia lido todos, eu disse todos, os livros da biblioteca da sua escola 

pública e com certeza dei o livro para alguém que realmente iria fazer bom uso do presente. 

 JESUS disse para aqueles recém conversos que para ser um discípulo verdadeiro eles 

tinham que permanecer nas suas palavras e não consigo outra forma de ver um discípulo 

permanecendo na Palavra de DEUS se não investir tempo diariamente no estudo, na meditação e 

na leitura da Bíblia. DEUS em sua infinita bondade nos deixou um presente incrível que é a 

Bíblia, nossa única regra de fé, inspirada por DEUS, escrita por homens e que conta histórias 

incríveis. Abrir a Palavra de DEUS diariamente, religiosamente, sem perder nenhum dia, vai 

fortalecer a sua fé, a sua convicção num DEUS que te ama e que enviou seu FILHO para lhe 

salvar. Discípulo verdadeiro que se diz cristão tem que estudar, ler e meditar na Sua Palavra. Não 

adianta fingir que é um verdadeiro discípulo de DEUS se você sequer estuda a Bíblia. Alguns 

adolescentes ditos cristãos estão tão distantes da Palavra de DEUS que sequer a abrem durante 

a semana e sequer a levam às suas igrejas nos sábados e nos domingos. A Bíblia para estes 

adolescentes é um livro de capa preta que fica na sala de sua casa no Salmo 23 e uma vez por 

ano alguém se lembra de limpar e mudar de página. 

 Quando entramos em classes de adolescentes em igrejas cristãs, encontramos 

adolescentes empolgadíssimos em mostrar os novos vídeos, as últimas mensagens de seus grupos 

de bate papo, os últimos recados do whatts zap e as atualizações de sua página nas redes sociais, 

mas a Bíblia mesmo nunca é alvo de suas conversas e muito menos eles a levam para a igreja. 

Adolescentes quando abrem a Bíblia abrem em seus celulares e a internet está lá juntinha deles 

para desviá-los de ouvir as poderosas mensagens da Palavra de DEUS. Todo esse clima acontece 

enquanto seus queridos professores estão tentando chamar a atenção deles para as verdades 

bíblicas. 

 Se você faz parte desta geração conectada com o mundo e desconectada com o SENHOR, 

talvez você já não faça mais parte do grupo dos verdadeiros discípulos. Sem a Palavra de DEUS 

você fica sem JESUS, sem DEUS e sem o ESPÍRITO SANTO e o que sobra quando a Trindade vai 

embora? O seu celular com internet. Você não acha que está na hora de voltar a abrir a Palavra 

de DEUS no seu dia a dia? Não passou da hora de colocar o SENHOR no trono de sua vida e de 

suas escolhas? Pense nisso com carinho. 
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Dezesseis de Fevereiro 

Verdade Que Liberta 

 E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará: João 8:32 

 Depois que nosso líder JESUS dizer que só poderíamos ser verdadeiros discípulos seus 

se permanecêssemos na Sua Palavra, ELE complementa seu raciocínio com um dos seus mais 

memoráveis ensinamentos.  

 Quando ainda não conhecíamos a DEUS PAI, a DEUS FILHO e a DEUS ESPÍRITO SANTO, 

nossa vida era um verdadeiro céu de trevas. Não tínhamos a menor ideia de como viver de forma 

plena e abundante, ficávamos reféns de qualquer informação espiritual que nos contavam, 

acreditávamos em tudo e em todos, acreditávamos facilmente em mentiras que nos contavam, 

comíamos comida que traziam sérias doenças aos nossos corpos, bebíamos bebidas inocentes 

como refrigerante que sempre trouxeram danos à nossa saúde e nossa vida realmente não tinha 

nada a ver com a verdade. 

 Você que está curtindo a adolescência, conhece bem o comportamento e a vida que levam 

os adolescentes que ainda não conhecem a verdade. Milhares e milhares de adolescentes ou talvez 

sejam milhões crescem sem que seus pais os apresentem a verdade, talvez pelo fato destes 

mesmos pais nunca terem sido educados na verdade e logicamente ninguém poder dar o que não 

recebeu ou que nunca teve interesse em aprender. 

 Não são poucos os adolescentes que por não terem conhecido a verdade, na adolescência 

se entregaram de corpo e alma ao seu primeiro namorado que por sua vez era um traficante de 

drogas e agora com medo da morte eminente a qualquer momento, essa menina adolescente está 

vivendo literalmente como escrava de uma situação que ela com certeza nunca sonhou. 

 Quantos adolescentes por não conhecerem a JESUS que é a verdade, sequer completaram 

dezesseis anos e já foram eliminados pela polícia em tiroteio nos morros do Rio de Janeiro e nas 

favelas de São Paulo. Quantos adolescentes perdem suas vidas de forma trágica em estádios de 

futebol, em brigas de gangues de rua, em boates e baladas de sábado à noite e mais recentemente 

em passeatas motivados pela política nacional. 

 Que diferença impressionante faz conhecer JESUS que é a verdade. Quando JESUS 

CRISTO chega na vida dos adolescentes, ELE chega para romper com todos os grilhões que te 

prendem as trevas e ao pecado. Mas são todos mesmo, pois onde habita a luz, as trevas não têm 

o menor poder. Onde JESUS está, a luz e a verdade também estão e portanto nosso verso de hoje 

é uma pura verdade. JESUS CRISTO não vai chegar na sua vida para te salvar no pecado e sim 

salvar do pecado. Dizer que aceitou JESUS como seu Salvador e Senhor e continuar comendo 

comidas condenadas por DEUS, continuar fumando seus cigarros, bebendo o que não se deve 

beber, assistindo novelas e todo o lixo dos filmes indecentes e pornográficos é literalmente zombar 

de DEUS e colocar suas preciosas verdades por terra. Sua vida cristã deverá ter um mínimo que 

seja de coerência.  

 JESUS chega na sua vida para te libertar dos péssimos amigos, das más companhias, 

das drogas, do álcool, das festas e baladas alucinantes e recheadas de drogas, locais estes onde 

adolescentes entram ocos e saem vazios com o todo o lixo que eles ouvem e consomem por lá. 

Quem já experimentou uma nova vida transformada pelo sangue do cordeiro JESUS, sabe 

exatamente o que estou falando. JESUS CRISTO chega na sua vida para te transformar e a 

primeira maneira é a transformação de sua mente. Você passa a não amar mais as coisas que 

antes você amava. Você começa a se apaixonar por JESUS e esta única Verdade transformará a 

sua vida. Amém por isso. 
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Dezessete de Fevereiro 

Escravos do Pecado 

 Replicou-lhes JESUS: Em verdade vos digo: Todo o que 

comete pecado é escravo do pecado. João 8:34 

 É simplesmente maravilhoso poder ver com os olhos da fé que muitos, mas muitos 

adolescentes mesmo estão mudando seus hábitos de vida devocional e tem procurado o SENHOR 

logo pela manhã. Enquanto o mundo começa a acordar, enquanto os primeiros barulhos de carro 

e ônibus começam a anunciar um novo dia de muito trabalho e lutas pela frente, posso vislumbrar 

milhares de adolescentes ajoelhados em seus quartos, orando e pedindo a bênção do SENHOR 

para o seu dia de hoje. 

 Hoje a Palavra de DEUS está te trazendo uma notícia difícil de ser digerida, mas no fim 

desta mesma meditação a mesma Palavra de DEUS irá te trazer uma linda mensagem de 

libertação. Com a entrada do pecado no mundo, todos os moradores deste nosso planeta se viram 

na condição de escravos. Não é algo que você adolescente possa escolher. Você simplesmente 

nasce escravo. Ao conversar com a serpente que era nada mais nada menos que Satanás e ao 

escolher desobedecer a uma ordem clara e direta do SENHOR, a tragédia dessa escolha de Eva 

trouxe o pecado para o ambiente sagrado do Jardim do Éden. Seu esposo Adão bem que poderia 

ter evitado pecar, mas ao ver aquela mulher maravilhosa, obra prima da criação de DEUS, ele 

cedeu aos encantos de sua jovem esposa e trocou o SENHOR por ela. Adão a semelhança de Eva 

deixou o SENHOR para segundo plano e quando isso aconteceu, o pecado marcou um ponto na 

vida do casal. 

 Sempre acontece uma tragédia espiritual e muitas das vezes a tragédia é física quando 

adolescentes resolvem ouvir a voz da serpente ao invés de ouviu a voz do Cordeiro de DEUS. 

Pecado é exatamente isso: é ouvir a serpente e desprezar a voz do Cordeiro de DEUS. Quando 

adolescentes de DEUS preferem colocar a serpente em primeiro lugar em suas vidas, 

automaticamente o Cordeiro de DEUS fica em segundo ou último plano e essa desgraça chama-

se pecado. 

 Enquanto estivermos nessa terra, estaremos sujeitos a pecar, pois Eva e Adão nos 

transmitiram essa herança terrível e somente estaremos libertos totalmente da condição de 

pecadores, quando nosso líder JESUS cumprir Sua promessa de voltar a esta terra e mediante 

Sua poderosa voz transformar nossa natureza corruptível em uma natureza incorruptível. Os 

cristãos que estiverem mortos por essa ocasião histórica serão ressuscitados e também serão 

transformados num abrir e fechar de olhos. Esse é o decreto final da história do pecado na vida 

dos escolhidos do SENHOR.  

 Mas a melhor notícia desta meditação está no verso 36: “Se o FILHO vos libertar 

verdadeiramente sereis livres”. Quando você adolescente aceita JESUS CRISTO como seu 

Salvador e Senhor, você opta por uma nova vida e embora sua natureza pecaminosa ainda esteja 

em você, DEUS implanta em você uma nova natureza, mais parecida com a natureza de JESUS 

e pecar não será algo tão gostoso e tão prazeroso como você achava que era. Você não irá mais 

curtir ser escravo. Pelo contrário, você terá nojo de pecar, pois JEUS CRISTO na sua vida através 

da voz suave do DEUS ESPÍRITO SANTO irá lhe dando poder quem vem do alto para não viver 

mais como escravo. 

 

 Que maravilhosa transformação acontece com adolescentes que amavam o pecado e 

agora se tornam uma nova criatura em CRISTO JESUS. Falar dessa transformação é fácil, agora 

vê-la na sua vida é realmente algo fantástico e maravilhoso. É poder caminhar diariamente com 

o SENHOR e poder sentir que ELE está transformando um filho escravo num filho livre. Quem já 

aceitou essa nova natureza sabe muito bem dessa realidade. Nova vida diária com CRISTO. Essa 

é a vida de adolescentes livres. Você já tem essa vida? Já vive de forma plena e abundante? 
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Dezoito de Fevereiro 

Cuidado com Mentiras 

 Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, 

porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44 

 Quem será esse ele em nosso verso de hoje? Quem que fala mentiras por que é mentiroso 

e pai mentira? Você adolescente do SENHOR JESUS muito provavelmente conhece a resposta, 

mas vamos deixar que o nosso JESUS nos diga de seus próprios lábios quem é esse ser. 

 No verso 44, primeira parte, JESUS faz uma declaração forte e ela tem um destino certo: 

os lideres judeus. Vejamos as palavras de JESUS: “Vós sois do diabo, que é vosso pai e quereis 

satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida deste o princípio e jamais se firmou na verdade, porque 

nele não há verdade. Quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e 

pai da mentira”. 

 Fico impressionado com a ousadia e a autoridade de nosso líder JESUS. Com 

aproximadamente trinta anos, começando Seu ministério nesta terra, com doze discípulos 

desconhecidos, ELE não tinha o menor medo de falar às verdades que os líderes e os pastores de 

Israel nunca gostariam de ter ouvido. 

 Veja que palavras fortes JESUS fala logo para os pastores, os sacerdotes, os líderes 

espirituais da nação: “Vós sois do diabo”. Já parou para pensar se JESUS entrasse hoje na sua 

casa e ao olhar as suas atitudes de adolescente no relacionamento com os seus pais e seus irmãos 

e visse bem de perto as mentiras que talvez façam parte da sua vida adolescente e te dissesse o 

que ELE disse aos líderes judeus? Qual seria a sua reação? Você se irritaria com ELE? Falaria 

coisas que JESUS não precisaria ouvir? Questionaria o julgamento de JESUS? Não conheço 

nenhum adolescente que gostaria de ouvir estas terríveis quatro palavras (Vós sois do diabo) 

endereçadas para ele. 

 Hoje a Palavra de DEUS através de JESUS te ensinou que o sinal que separa um 

adolescente que pertence a CRISTO de outro adolescente que pertence ao diabo é a mentira. A 

mentira irá te separar de DEUS PAI, de DEUS FILHO e de DEUS ESPÍRITO SANTO, de seus pais, 

de seus irmãos, da(o) sua namorada(o) e de seus amigos. Quem mente não tem uma virtude 

importante chamada de credibilidade e sem a tal credibilidade, ninguém te ouvirá e te respeitará. 

Todos os seus planos de vida passam pela tal da credibilidade e sem ela você não chegará a lugar 

nenhum. Se nenhum dos seus atuais amigos passarem a não acreditar em você por conta de suas 

mentiras, sua vida está fadada ao fracasso no quesito relacionamentos, pois no dia em que você 

realmente precisar deles, eles não irão acreditar em você. É lamentável, mas é real. 

 Essa praga chamada mentira precisa ser extirpada da sua e da minha vida. Quando a 

tentação de mentir chegar a sua mente, vamos nos lembrar das quatro palavrinhas mais fortes 

já faladas por JESUS CRISTO diretamente pronunciadas para os pastores e líderes judeus. Se o 

diabo é o pai da mentira, JESUS CRISTO é o caminho, a verdade e a vida.  

 

 Que o nosso grande e maravilhoso DEUS PAI, através da voz suave do DEUS ESPÍRITO 

SANTO, nos lembre sempre dessas palavras incisivas de JESUS CRISTO e que deste nosso JESUS 

nos venha o poder para afastar para sempre essa chaga mortal que faz a separação entre os filhos 

de DEUS e os filhos das trevas. Que este possa ser um de nossos motivos principais para 

dobramos nossos joelhos diante do trono do PAI para implorar que a mentira nunca mais faça 

parte de nossa vida. ELE sempre ouviu e sempre ouvirá as nossas preces e portanto podemos ter 

a garantia já dada por JESUS da vitória sobre esse pecado. Que o SENHOR nos abençoe em nosso 

propósito de não mais mentir e se porventura cairmos, o sangue de JESUS limpa-nos de todo o 

pecado. 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 29 

 

Dezenove de Fevereiro 

Quem é de DEUS? 

 Quem é de DEUS ouve as palavras de DEUS, por isso não 

me dais ouvidos, porque não sois de DEUS. João 8:47 

 JESUS continuava na Sua missão de tentar convencer os líderes judeus de que ELE era 

o FILHO do DEUS vivo que havia morado no céu, havia encarnado e tinha vindo do céu com a 

missão de salvar os pecadores e prioritariamente o povo de Israel. Pense na missão que JESUS 

tinha pela frente e você verá que ela não era nada fácil, pois líderes judeus sabiam que JESUS 

era filho de José e Maria, era filho de um carpinteiro e uma dona de casa, que eles O haviam 

apresentado no templo quando pequeno e também conheciam Simão e Ana, pois foram eles que 

seguraram JESUS no colo quando bebê. Eles lembravam muito bem de quando JESUS tinha doze 

anos e que todos eles ficaram perplexos com o conhecimento da Palavra de DEUS que aquele 

menino tinha. Agora aquele menino que eles viram crescer chega e diz para eles que ELE era o 

FILHO do DEUS vivo. Não era nada fácil acreditar nessa história que JESUS estava contando. 

 Toda a trajetória de JESUS desde bebê até aqueles dias era bem conhecida dos líderes 

judeus e por isso não foi nada fácil para eles acreditarem nas novas doutrinas ou nas boas novas 

que o evangelho de JESUS estava trazendo. Cada mensagem diferente e impactante que JESUS 

pregava mexia com a liderança do povo de Israel e é bom lembrar que não existia mídia, notebook, 

celular, computador e etc. Era a própria voz de JESUS anunciando as boas novas de salvação e 

quem quisesse acreditar que acreditasse. 

 Fico pensando se você adolescente tivesse morado em Jerusalém no tempo de JESUS, se 

você acreditaria NELE ou não. É relativamente fácil para você adolescente do século XXI acreditar 

na Palavra de DEUS. A Bíblia está tão divulgada que a maioria dos adolescentes que conheço só 

leva o celular para suas igrejas e é fácil acreditar no ministério de JESUS, pois está tudo escrito 

na Palavra de DEUS. Mesmo com tanta clareza de detalhes encontrados na Bíblia, muitos 

adolescentes estão literalmente perdidos. Alguns sequer conseguem acreditar que JESUS é o 

JESUS das profecias do Velho Testamento e por ainda ter dúvida em seus corações, eles ainda 

não conseguem se entregar de corpo e alma ao SENHOR JESUS. 

 Desde que o maldito pecado entrou na vida dos homens e dos anjos, a história das 

pessoas tem se dividido em escolher apenas um dos dois únicos caminhos disponíveis: ou você 

escolhe DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO para dirigir e guiar seus passos, ou 

você já escolheu, mesmo sem saber, a Satanás para ser o seu líder. Só existem dois caminhos e 

a salvação só se encontra em JESUS CRISTO, por isso que ELE não se cansava de dizer que ELE 

era o caminho, a verdade e a vida. A grande verdade da Palavra de DEUS é que este conflito entre 

CRISTO e Satanás, colocou todos os seres humanos neste circuito, logicamente depois que Adão 

e Eva trocaram o claro - Assim diz o SENHOR - pelas mentiras do inimigo.  

 O que te dá tanta certeza de que você está andando no caminho certo? Como você 

adolescente se posiciona diariamente e testemunha a quem lhe quiser ouvir que você pertence ao 

SENHOR? Que atitudes você toma diariamente que te garantem que você está seguindo a JESUS 

CRISTO e não ao inimigo?  Seu estilo de vida, de comunhão com o PAI, seus relacionamentos com 

seus irmãos, pais e parentes testemunham em alto e bom som que você é um adolescente 

transformado pelo poder de DEUS? Em nosso verso de hoje JESUS te dá a resposta: “Quem é de 

DEUS ouve as Palavras de DEUS”. Esse é o marco divisório entre os que são de DEUS e os que 

não são. Continue apaixonado pelo SENHOR JESUS e sempre escolha andar em seus caminhos. 

Amém. 
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Vinte de Fevereiro 

Excelente Promessa 

 Em verdade, em verdade vos digo: se alguém guardar a 

minha palavra não verá a morte eternamente. João 8:51 

 Ao longo de seu ministério com os seres humanos JESUS fez algumas promessas e 

quando JESUS promete, ELE cumpre. Ele falou que iria visitar o lar de Maria, Marta e Lázaro e 

foi. Quando Lázaro faleceu, JESUS estrategicamente apareceu depois que ele já havia sido 

enterrado para poder fazer o que para mim é a maior prova de Sua divindade: ELE ressuscitou 

Lázaro.  

 Ninguém melhor que o Criador da vida para devolver a vida. Lázaro estava sepultado 

havia quatro dias e com certeza já cheirava mal, mas quando a vida chega, a morte não tem poder 

nenhum. Somente JESUS CRISTO é o Caminho, a Verdade e a Vida. Muito provavelmente nunca 

ouviu falar que qualquer fundador das maiores religiões do planeta terra tenha ressuscitado 

alguém, que tenha multiplicado pães e peixes, tenha curado pelo toque de suas mãos ou pelo 

simples poder de sua palavra. Somente JESUS é vida. Somente ELE tem o poder de criar vida. 

Quando digo JESUS me refiro a toda a TRINDADE. Seres humanos mortais, pecadores falidos 

mesmo que tenham fundado religiões e tenham até mais seguidores que JESUS CRISTO não tem 

vida em si mesmos. Eles estão todos mortos, pois o salário do pecado é a morte e somente nosso 

líder JESUS está vivo. 

 Não existe a menor possibilidade de comparar o ministério de JESUS CRISTO como o 

ministério de qualquer outro líder humano. Somente JESUS CRISTO saiu do céu, da glória do 

PAI, entregou sua vida para nos conceder a mais completa salvação, morreu numa cruz no monte 

do Calvário na casa de seus amigos, ressuscitou para garantir que ELE havia vencido a morte e 

ao seu pior inimigo Satanás. Ninguém jamais fez isto. O que JESUS fez ninguém nunca mais fará 

e se fizer não terá os méritos de JESUS, pois um ser humano não tem o poder de perdoar e apagar 

os pecados de outros pecadores. Somente JESUS CRISTO apaga os nossos pecados através de 

sua morte. 

 JESUS nos garante e nos promete: “Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte 

eternamente”.  É muito importante que você como adolescente de DEUS entenda o que acontece 

conosco quando morremos para que não seja enganado por líderes religiosos que não usam e não 

praticam as verdades da Palavra de DEUS para defender suas convicções. 

 Se você aceitou JESUS CRISTO como seu Salvador e Senhor, se você andou nos caminhos 

do SENHOR e guardou as suas palavras conforme nosso verso de hoje e mesmo assim você vier 

a morrer, seu corpo vai sim ser enterrado, seu fôlego de vida cessa, mas quando JESUS voltar, 

ELE te ressuscitará na primeira ressurreição, ou seja, na ressurreição dos justos.  ELE te 

ressuscitará do mesmo modo como fez com Lázaro e assim ELE cumprirá a Sua promessa de que 

você não morrerá eternamente.  

 Participar da primeira ressurreição será uma das maiores alegrias que todos os crentes 

salvos de todas as épocas poderão curtir. Inimaginável acordar vendo JESUS voltar, ter seu velho 

corpo de pecado e das lutas terrestres sendo transformado num abrir e fechar de olhos e de brinde 

ainda receber de JESUS uma pedrinha branca com o seu novo nome.  

 Esta primeira ressurreição é para os que escolheram JESUS como Salvador e SENHOR e 

para os que guardam as palavras de JESUS - a Bíblia. Está história de quem é bom quando morre 

vai para o céu não é bíblica. As palavras de JESUS nunca e em momento nenhum endossaram 

essa doutrina. De DEUS não se zomba. Amém por isso. 
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Vinte e Um de Fevereiro 

Vida Transformada 

 Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, 

aplicou-o aos olhos do cego. João 9:6 

 JESUS CRISTO fez coisas que nunca ninguém havia feito e que nunca mais ninguém 

fará. Por ser o Criador, ELE tinha um poder incrível que era curar as pessoas de suas doenças e 

enfermidades. 

 Algumas dessas doenças e enfermidades passaram a fazer parte da vida destas pessoas 

nos tempos bíblicos ao longo de suas vidas, mas o capítulo novo de João conta o drama de um 

homem cego de nascença. Se você adolescente quiser ter uma pálida ideia do drama que é a vida 

de um cego, vá para um ambiente totalmente escuro, feche seus olhos e conte pausadamente até 

chegar a trezentos. Quando você chegar a trezentos, abra os olhos e você poderá testemunhar 

como é a vida de alguém que nunca enxergou e lembre-se que você só fez um exercício de apenas 

cinco minutos. 

 Nosso corpo tão maravilhosamente projetado pelo ENGENHEIRO celestial é uma 

verdadeiro presente do TODO PODEROSO. A perfeição com que DEUS nos fez, a incrível precisão 

de cada órgão, de cada veia, de cada célula é algo impressionante. Toda a estrutura funciona 

como um relógio e esta forma harmoniosa de tudo funcionar tão bem, para mim é uma prova 

incontestável de que nosso DEUS é o Criador dos céus, da terra, do mar e de que tudo o que 

existe na terra e com certeza você é a obra prima da criação. Quando você pisar dentro das 

universidades não cristãs, você será bombardeado com a famosa teoria do evolucionismo. Cabe a 

você estudá-la, fazer prova para tirar sua nota tão necessária, mas entre essa atitude e acreditar 

nela existe um abismo. Você adolescentes de DEUS será talvez o único criacionista de sua sala e 

será uma ótima oportunidade para testemunhar em favor deste seu DEUS maravilhoso. Enquanto 

você estiver na universidade, continue fiel a Palavra de DEUS e ore para que seus amigos cheguem 

a ter um dia uma oportunidade de se entregar a JESUS e a Sua Palavra. 

 JESUS estava caminhando quando viu o cego. A cultura religiosa judaica acreditava 

plenamente que se alguma pessoa tinha defeito físico, isso era um castigo imediato de DEUS para 

punir os pecados desta pessoa ou de seus pais. JESUS CRISTO jogou por terra estas crendices e 

ensinos meramente humanos e que não podem ser comprovados ou explicados pelas Escrituras 

Sagradas. Veja o que o próprio JESUS falou no verso 3 deste mesmo capítulo: “Respondeu-lhe 

JESUS: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de DEUS”. 

 Que resposta incrível de JESUS. Nem ele pecou e nem seus pais, mas havia estado cego 

até aquele momento e JESUS iria manifestar um milagre divino na sua vida. JESUS então cospe 

no chão, faz um lodo com a terra e a saliva, coloca nos olhos do cego e pede que ele vá ao tanque 

de Siloé e o resultado foi imediato, pois o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Quer milagre maior do 

que este para um filho de DEUS que nunca havia visto nada?  

 Prezado adolescente, de qual milagre você está precisando? Que doença ou enfermidade 

você precisa se libertar? Você que já andou distante dos caminhos do SENHOR, já se ajoelhou e 

se humilhou diante do SENHOR e ao orar, você foi além e clamou por cura? Se JESUS CRISTO 

fez um cego ver, ELE pode te curar de qualquer, mas de qualquer enfermidade mesmo. Basta ELE 

querer e que sua cura seja para a honra e a gloria DELE. Se você chegou a adolescência e nunca 

orou por um milagre, hoje pode ser o dia de sua oportunidade. Que tal dobrar seus joelhos agora 

e clamar por um milagre? O SENHOR espera a sua prece. Não deixe passar de AGORA. 
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Adole Brasil 

Terceira Semana 

Robinson H. Amorim 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Dois de Fevereiro 

JESUS, o Bom Pastor 

 Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 

João 10:11 

 Acordei bem e cedo e me dirigi a sala para me encontrar com o SENHOR. Hoje é sábado 

dia dezenove de fevereiro de 2016 e por ser sábado, daqui há pouco estarei me dirigindo para a 

igreja. O sábado ao contrário que muitos leigos pensam não foi criado por DEUS para atender 

seus filhos judeus. O sábado faz parte da criação e o próprio DEUS descansou e santificou o dia 

de sábado. Foi DEUS quem fez assim e na criação não existia nenhum judeu. Se DEUS criou e 

santificou o dia de sábado para todos os seres humanos quem sou eu para questionar ou mudar 

o que o próprio DEUS instituiu? 

 Antes de ir à igreja quis passar um tempo com o SENHOR e fiquei extremamente 

impressionado com o que JESUS disse a respeito de si mesmo, que vou copiar da minha Bíblia 

as próprias palavras de nosso líder em João 10:1-18: “Em verdade, em verdade vos digo o que 

não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. 

Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as 

ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. 

Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe 

reconhecem a voz, mas, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não 

conhecem a voz dos estranhos. JESUS lhes propôs esta parábola, mas eles não compreendiam o 

sentido daquilo que lhes falava. JESUS, pois, afirmou de novo: Em verdade, em verdade vos digo: 

eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas 

as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará 

e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que 

tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas 

suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, 

abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é 

mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas 

e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o PAI e dou a 

minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém 

conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o PAI me 

ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu 

espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato 

recebi de meu pai.” 

 

 Não é maravilhoso saber que você em plena adolescência já foi achado pelo pastor JESUS 

CRISTO? Não é confortante saber que você não está perdido no aprisco desse mundo sem rumo, 

sem direção, envolvido com drogas, bebidas, orgias e pecados nojentos? Não é bom saber que 

você um dia ouviu a voz de seu Pastor e O aceitou para o resto de sua vida? Como é prazeroso 

poder saber que o seu Pastor não irá lhe trair, não irá lhe roubar e muito menos mentir para 

você? Você é uma ovelha de JESUS CRISTO e não de um pastor de igreja. Seu pastor de igreja 

tem a tarefa e a obrigação espiritual de lhe apresentar a JESUS CRISTO que é o único pastor que 

desceu do céu, abandonou a gloria e morreu para lhe dar a salvação. JESUS CRISTO te alerta 

para os falsos pastores que se multiplicariam nos últimos dias, mais parecidos com lobos do que 

com cordeiros. Mais interessados em dízimos, ofertas e bens do que qualquer outra coisa. Você 

pode conferir este alerta em Mateus 24. 

 

 JESUS CRISTO é o supremo pastor de sua vida? Você faz parte do verdadeiro rebanho de 

JESUS, que O ama e guarda os Seus mandamentos por amor a ELE? Se você ainda não se 

entregou a JESUS o que está te impedindo de ir até ELE e fazer parte de seu rebanho? Lembre-

se que JESUS é a porta e você precisa ir aos céus por ELE. 
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Vinte de Três de Fevereiro 

Minhas Ovelhas 

 As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e 

elas me seguem. João 10:27 

 Os líderes judeus tinham uma dificuldade muito grande para acreditar em JESUS como 

o único e legítimo FILHO DE DEUS. Era inverno e JESUS passeava no templo, mas 

especificamente no pórtico de Salomão. JESUS tinha o costume de ir ao templo e isso é um 

costume que adolescentes que amam ao SENHOR tem que formar desde a adolescência. Uma 

legião de jovens cristãos hoje estão fora do convívio com JESUS, pois abandonaram os cultos de 

oração, os cultos de evangelismo e dos cultos de sábado. Uma galera de jovens e adolescentes 

tem o hábito de amar os shows, pois eles só aparecem quando o programa tem luzes, câmera e 

ação. Se não houver um toque de Hollywood no programa dos jovens e adolescentes, pode contar 

que não haverá quórum. Por outro lado se tiver fumaça, vídeos engraçados e celulares modernos 

tudo vira festa e na verdade a adoração ao SENHOR passou longe de programas assim.  

 Na adolescência de sua vida, seus pais não seguram mais as suas mãos e nem os seus 

pés e é exatamente por isso que muitos deixam a Igreja. Se você conseguir passar os áureos anos 

de sua adolescência do lado de JESUS e de sua igreja, posso prever que sua juventude será muito 

próspera e abundante. Fazer boas escolhas na adolescência vai te tornar um jovem e um adulto 

extremante promissor e se você gostar de estudar e trabalhar, então não há limites para onde 

você pode chegar. 

 No entanto, ir à casa de DEUS apenas não basta, pois a imensa maioria dos adolescentes 

são meros expectadores. Eles apenas vão lá, eles ouvem o que se fala, quase nunca oram sozinhos, 

seu louvor pessoal quase não tem nada de empolgante, bem diferente de quando estão em grupo 

e a imensa maioria não leva a Palavra de DEUS para a igreja, pois para essa grande maioria, esse 

livro santo não é mais lido e estudado em suas casas.  

 Outro hábito que adolescentes não tem, e a culpa não é deles, é ofertar e dizimar. Por não 

terem renda, adolescentes cristãos não sabem o quanto é prazeroso doar recursos para a 

terminação da obra do SENHOR. Alguns poucos adolescentes que trabalham geralmente são fieis 

na devolução dos dízimos, mas se você perguntar qual o pacto de oferta que ele tem para dar em 

sua igreja, ele irá te perguntar o que é pacto. 

 JESUS ia à casa do PAI para honrar ao PAI. ELE louvava, orava, comungava, curava e 

adorava. JESUS mais do que ninguém ia à igreja para se encontrar com o PAI. ELE tinha prazer 

em passear na casa do PAI. Quão diferente era JESUS da grande maioria dos adolescentes 

modernos, que entram na casa do PAI com o celular conectado à internet e se não avisarem que 

eles entraram na casa do PAI, eles nem percebem que estão em ambiente sagrado. Se você quiser 

realmente fazer a diferença na sua vida espiritual, você precisa mudar radicalmente o seu conceito 

de lugar de homens e de lugar de DEUS. Sua noção de adoração precisa mudar completamente e 

quando isso for real na sua vida, a casa de DEUS terá um valor incrível para você. 

 Os líderes judeus foram fazer a mesma insistente pergunta de novo: “Se tu és o Cristo, 

dize-o francamente” e a resposta de JESUS foi fantástica: “Respondeu-lhes JESUS: Já vo-lo disse 

e não credes. As obras que EU faço em nome de meu PAI, testificam a meu respeito. Mas vós não 

credes porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e 

elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha 

mão”. João 10:25 

 Conseguiu ver as bênçãos que estão separadas para todas as ovelhas adolescentes que 

escolherem JESUS como seu Salvador e SENHOR? Você já é uma? 
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Vinte e Quatro de Fevereiro 

EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA 

 Disse-lhe JESUS: Eu sou a ressureição e a vida. Quem crê em 

mim ainda que morra viverá e todo o que vive e crê em mim não 

morrerá eternamente.  João 11:25 

 O capítulo onze de João irá nos contar tudo o que para mim é o maior milagre de JESUS. 

Nosso líder, nosso Salvador e SENHOR é o Criador e como Criador ELE é o único que pode devolver 

a vida para uma pessoa morta.  Já parou para imaginar quão impactante não é para qualquer 

pessoa que já enterrou o seu parente poder vê-lo vivo de novo, fazendo tudo o que sempre fez, 

comendo tudo o que sempre comeu, se divertindo como sempre se divertiu e sendo aquela pessoa 

amada e querida como ela sempre era? 

 Veja quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse milagre: Veja o verso cinco: 

“Ora amava JESUS a Marta, a sua irmã e a Lázaro”. Antes de deixarmos o verso cinco, a Palavra 

de DEUS identifica Maria como a mulher que ungiu os pés de JESUS com um bálsamo caríssimo 

e que havia enxugado SEUS pés com o seu cabelo. Lázaro, Maria e Marta eram amigos bem 

próximos de JESUS e ELE os amava. Tenho a plena convicção que sempre que JESUS se dirigia 

à cidade de Betânia, ELE com certeza iria para a casa destes seus amigos.  

 Maria e Marta mandaram alguém dar o recado para JESUS de que Lázaro estava doente 

e você pode pensar que JESUS foi lá correndo para ver o que havia com o seu amigo não é 

verdade? Mas não foi isso o que aconteceu. Veja a reação de JESUS ao ouvir o mensageiro no 

verso 4: “Ao receber a notícia, disse JESUS: Esta enfermidade não é para a morte e sim para a 

glória de DEUS, a fim de que o FILHO DE DEUS seja por ELE glorificado”. Siga no verso seis: 

“Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava”. 

 JESUS tinha um plano e Seu plano era permitir que a enfermidade de Lázaro cumprisse 

o seu papel, pois depois disso ELE faria algo que ninguém antes havia feito e ninguém depois 

DELE fará, que era ressuscitar um morto. Nenhuma pessoa daquela geração jamais havia visto o 

que JESUS iria fazer. Que privilegiados foram aquelas pessoas que viram JESUS realizar mais 

um incrível milagre. 

 JESUS chega em Betânia com alguns dias de proposital atraso para realizar algo 

fantástico que seria devolver o dom da vida para uma pessoa morta. O autor da vida derrotando 

o autor da morte. JESUS vencendo a morte pelo poder de sua Palavra. O seu inimigo Satanás, 

pai da mentira, do pecado e da morte deve ter assistido a cena e ficado impressionado com o 

poder de JESUS. O autor da vida, o criador dos anjos e homens chega no lugar onde haviam 

enterrado Lázaro e pede gentilmente para Lázaro vir para fora.  

 Que alegria ver seu corpo voltando a ser o que era, poder ouvir o que sempre ouvira, poder 

ver o que sempre vera e qual foi a primeira pessoa que Lázaro viu quando voltou a ter vida? Foi o 

originador da vida, foi o criador da humanidade, foi seu amigo, foi seu Salvador e SENHOR. 

JESUS CRISTO em pessoa estava lá esperando seu amigo acordar do sono da morte para lhe dar 

um bem vindo a vida novamente.  

 Se JESUS CRISTO já era o caminho, a verdade e a vida para aqueles três irmãos, agora 

para Lázaro, mais especificamente, JESUS também era a ressurreição. Quem crer em JESUS 

ainda que morra viverá. Você adolescente crê em JESUS? Se você crer NELE, seu presente, a vida 

eterna já está garantida.  

Palavras de JESUS!!!  
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Vinte e Cinco de Fevereiro 

JESUS chorou 

 Jesus chorou. João 11:35 

 Se existe um verso bíblico conhecido mundialmente pela grande maioria dos adolescentes 

cristãos com certeza esse verso é João 11:35. Quando professores de adolescentes cristãos no 

momento de trazer-lhes um momento especial com DEUS e pedem para que eles falem algum 

verso da Bíblia de cor, nosso verso de hoje com certeza absoluta é o mais lembrado. Se você 

perguntar em que livro da Palavra de DEUS este verso está escrito e em que ambiente JESUS 

chorou, talvez alguns adolescentes se atrevam a arriscar e muito provavelmente alguns acertarão. 

 JESUS chorou é o verso mais curto de todas as Escrituras Sagradas e quantas bênçãos 

nos vem de algo tão curto e singelo. Quanto JESUS chorou? Por que JESUS chorou? Se JESUS 

chorou, eu como adolescente também posso? Adolescentes cristãos podem chorar sempre que 

sentirem vontade? Que motivos me levam a chorar?  

 JESUS CRISTO chorou porque seu amigo Lázaro havia morrido. Geralmente adolescentes 

não costumam ir a velório, por uma razão muito simples: seus amigos adolescentes estão bem 

vivos e quando adolescentes vão a algum enterro talvez seja para prestigiar os seus pais e mães 

que estão indo para assistir o enterro de algum amigo deles. 

 JESUS sabia que Lázaro havia morrido e ao chegar ao sepulcro onde o haviam colocado 

ELE encontra Maria e Marta, suas amigas e irmãs de Lázaro chorando, vê os demais amigos de 

Lázaro também chorando e nosso verso de hoje mostra a reação de JESUS á tanta comoção. 

 Vamos deixar que as asas de nossa imaginação nos levem até aquela cena.  Consegue 

imaginar o Criador dos céus e da terra, o FILHO unigênito de DEUS, o nosso DEUS Todo Poderoso, 

que havia deixado o céu, a glória, o poder, os anjos e a eternidade, chorando no meio de um 

velório? Não é impressionante ver que o nosso líder JESUS chorou por conta da morte de um 

amigo próximo? JESUS poderia não ter chorado, mas sua humanidade neste momento falou mais 

alto e ELE se sensibilizou. Sua natureza humana não resistiu, graças a DEUS por isso e ELE 

chorou. 

 Você adolescente já parou para pensar quais os motivos que já te levaram a chorar? Você 

quem sabe já perdeu um parente muito próximo e não conseguiu segurar as lágrimas no dia do 

enterro? Talvez você tenha chorado quando o seu namorado(a) disse na maior cara dura que já 

tinha outro interessado(a) em vista e que você não estava mais nos planos dele(a)? Ninguém gosta 

de ser descartado e quando a poeira dessa separação baixou, você não resistiu e foi afogar as 

suas mágoas e lágrimas no seu travesseiro? Você já chorou de tristeza por ter magoado as duas 

pessoas que mais te amam nesta vida que são os seus pais? Você já chorou por ter tratado mal 

algum mendigo na rua, pois o tratou como lixo e se esqueceu de amar o seu próximo como a si 

mesmo, como JESUS nos ordenou? Já chorou por desprezar seus avós só porque eles já são 

idosos? 

 Adolescentes e lágrimas são parceiros. Onde está um também está o outro. Talvez seu 

motivo de lágrimas tenha sido por ter passado na universidade federal em medicina e quando 

você vê seu nome na lista, quando você se lembra do tanto de atividades que você teve que abrir 

mão para chegar aonde você chegou, quando você se lembra de quanto apoio recebeu de seus 

pais e também de DEUS, não sobrou outra alternativa para você a não ser chorar de alegria? 

Nosso líder conhece as suas dores, suas lutas, suas vitórias e seus fracassos e ELE se sensibiliza 

com as suas lágrimas. Você tem o direito de se emocionar e chorar. Se JESUS chorou, você 

também pode. Amém por isso. 
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Vinte e Seis de Fevereiro 

A Atitude de Maria 

 Então, Maria tomando uma libra de bálsamo de nardo puro 

mui precioso, ungiu os pés de JESUS e os enxugou com os seus cabelos 

e encheu-se toda a casa, como perfume do bálsamo. João 12:3 

 A maravilhosa Palavra de DEUS nos diz em João12:1 e 2: “Seis dias antes da Pascoa, foi JESUS 

para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ELE ressuscitara dentre os mortos. Deram, pois, ali uma 

ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ELE à mesa.” Depois dessa cena, desse almoço 

em família, Maria faz algo inusitado: ela unge os pés de JESUS com um perfume caríssimo.  

 

 JESUS, Maria, Marta, Lázaro e a cidade de Betânia tinha tudo a ver. Geralmente uma amizade 

sincera tem tudo a ver com um lugar legal, um ambiente, um local em meio à natureza e uma pessoa 

que será seu amigo para sempre. Já vi adolescentes começando a namorar numa cachoeira de 

acampamento de desbravadores e hoje eles são marido e mulher e já tem uma linda filha. Como é bom 

deixar que DEUS dirija nossas escolhas, pois ter amigos de verdade é um presente do SENHOR. 

 

 Sempre que JESUS ia a Betânia, ELE nem precisava consultar o site da Trivago para saber em 

que hotel ELE ficaria, pois a casa dos seus amigos acabava sendo sempre a sua melhor escolha e seu 

melhor refúgio. Quem tem um lugar para ficar e bons amigos para te receber sabe muito bem o que 

JESUS sentia quando ia à Betânia. Fico pensando que lar incrível não deveria ser o de Maria, Marta e 

Lázaro não é verdade? JESUS gostava de ir para a casa deles. Que bênção ter uma casa onde JESUS 

gostava de ir. A casa de Maria, Marta e Lázaro muito provavelmente era uma casa simples, mas esta 

humilde casa se transformava num palácio quando JESUS estava lá. JESUS sentia um prazer incrível 

de estar lá.  

 

 Que honra para estes três irmãos poderem hospedar nada mais, nada menos do que o Criador 

dos céus e da terra. Que privilégio ver o DEUS Todo Poderoso, o Messias, o Desejado de Todas as 

nações, o SENHOR dos senhores, o FILHO DE DEUS, o grande EU SOU ali na casa deles, comendo a 

mesma comida que eles comiam, bebendo a mesma bebida que eles bebiam e dormindo nos mesmos 

quartos que eles dormiam. Que privilégio único ser abençoado com a presença de JESUS na sua casa. 

Eles comiam com JESUS, depois JESUS descansava, tomava seu banho, meditava, orava, louvava o 

seu PAI e eles ali estavam presenciando o relacionamento de JESUIS com DEUS PAI.  

 

 Que bênção incrível essa de possuir um lar que JESUS sente prazer em estar lá. Um dia você 

adolescente irá crescer, estudar mais até se formar, vai encontrar, com a bênção de DEUS, um(a) 

amigo(a) que vai virar namorado(a), depois seu noivo(a) e por fim você terá um esposo(a) para o resto 

de sua vida. Aquele namorado(a) incrível que DEUS escolheu para você vai se tornar seu para toda a 

sua vida. Vocês irão fundar uma nova família. Serão engenheiros de seu próprio lar. Muito 

provavelmente, no período do namoro, vocês irão comprar um terreno, irão construir sua casa, irão 

mobiliá-la com os presentes dos padrinhos que se comprometerão a te ajudar no seu casamento. 

 

 Você terá um casamento incrível dentro de uma igreja contando com a bênção do SENHOR 

que será pronunciado por algum pastor ou sacerdote, irão curtir a festa, irão se despedir 

momentaneamente de seus pais e amigos e com uma parte do dinheiro da gravata e do sapato, irão 

curtir uma lua de mel dos seus sonhos em alguma praia do Caribe venezuelano ou em algum alpe 

suíço. Quando vocês voltarem do paraíso que é a lua de mel, começará uma fantástica vida a dois 

naquela casa que vocês construíram. Mas quem irá transformar esta casa num santuário será a 

presença de JESUS e sua futura casa só será uma bênção de verdade se você convidar JESUS para 

estar lá. Quer companhia melhor do que a DELE? Sonhe com JESUS na sua futura casa. Ore por isso. 
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Vinte e Sete de Fevereiro 

A Profecia Se Cumpre 

 Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei ai vem, montado 

em filho de jumenta. João 12:15 

 Na minha versão das Escrituras Sagradas, os versículos de doze a dezenove de João 12 

têm como título: “A entrada triunfal de JESUS em Jerusalém”. Se você adolescentes nunca leu o 

livro de João, você irá se surpreender, pois o Rei do Universo, o filho do DEUS Todo Poderoso, 

entra na cidade de Jerusalém, uma entrada triunfal como diz a Bíblia, mas montado num humilde 

jumentinho. Será que um animal tão simples combina com um rei tão poderoso? 

 É realmente incrível que os pensamentos de DEUS não são iguais aos pensamentos dos 

homens e os caminhos de DEUS são diferentes dos caminhos dos homens. Quando nós, meros 

mortais e pecadores, pensamos em entrada triunfal que lugar e que ambiente nos vem à mente? 

Eu acabei de pensar nos Estados Unidos da América do Norte e o ambiente é o local da entrega 

do prêmio Oscar.  Os organizadores do evento fazem essa entrega de uma estatueta num ambiente 

chique e clamoroso.  

 A imprensa de todo o planeta manda seus milhares de repórteres para cobrir o tal evento. 

Eles colocam o tradicionalíssimo tapete vermelho e sempre que chegam as ditas celebridades, os 

repórteres têm que ficar extremamente atentos para captar cada lance, desde a abertura do carro 

até o momento que ela entra no local do evento. Cada foto batida é uma foto enviada via internet 

para as grandes redes de televisão que se esmeram cada vez mais em mostrar os eventos em 

tempo real. As melhores câmeras fotográficas do planeta estão presentes no evento, filmando e 

mostrando cada detalhe.  

 O mundo chama atores e diretores de filmes de celebridades. Você adolescente já parou 

para pensar como homens sem DEUS em suas vidas gostam de holofotes, tapetes vermelhos, 

riqueza, aparência, luxo, ostentação, vaidade, fotos e entrevistas? Que celebridades são essas que 

nunca fizeram uma vacina para curar os miseráveis de várias doenças? Que celebridades são 

essas que nunca conseguem permanecer casadas para o resto de sua vida?  Que celebridades são 

essas que para viver, sorrir e amar, precisam sempre estar drogadas? Que celebridades são essas 

que estão sempre envolvidas em acidentes automobilísticos e o que é pior, matando gente inocente 

por estarem sempre embriagadas? Que celebridades são essas que você quase nunca as vê 

participando de campanhas humanitárias para acabar ou minorar com a falta de alimentos, água 

e roupas no planeta? Eles apenas participaram de um filme que nada mais é do que uma história 

fictícia e mais nada. Não distribuíram pão para o pobre, não confortaram o cansado e muito 

menos vestiram o nu. Essas são as celebridades que a mídia e seus escravos veneram. Muitos 

adolescentes são literalmente influenciados pela mídia e suas variedades, mas poucos são os 

adolescentes que conseguem ver por trás deste véu. 

 Num nítido contraste com a entrada espetacular nos tapetes vermelhos do Oscar Norte 

Americano, vemos o rei JESUS, o Criador dos céus e da terra, entrando na cidade santa de 

Jerusalém, montado num jumentinho. Nenhum judeu, foi colocar um tapete vermelho para 

JESUS passar, não havia nenhuma câmera para fotografá-lo e nenhum jornal para escrever o 

que estava acontecendo por ali. Na entrada de Jerusalém estavam seus pobres súditos acenando 

e lançando folhas de palmeiras no chão para que o seu Rei passasse. Que contraste e que 

diferença entre as duas entradas triunfais. Seres humanos orgulhosos de seus feitos e felizes por 

serem bajulados pela mídia desfilam suas roupas e Trajes caríssimos depois de terem chegado de 

limusine. Por outro lado, JESUS CRISTO com suas vestes simples e seus súditos pobres entrando 

em Jerusalém. A pergunta é: Quem você prefere seguir? Quem é a verdadeira celebridade? 
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Vinte e Oito de Fevereiro 

O Clamor dos Gregos 

 Ora entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns 

gregos, estes, pois, se dirigiram à Felipe que era de Betsaida da Galiléia e 

lhe rogaram: Queremos ver JESUS. João 12:21 

 A Páscoa sempre foi uma festa importantíssima para cada judeu. Todos os adolescentes 

que tem o mínimo de familiaridade com a Palavra de DEUS sabem que essa festa foi instituída 

pelo próprio DEUS pouco antes de cair a décima praga sobre os egípcios. O anjo da morte viria a 

mando do próprio DEUS e ao passar pelos lares de israelitas e dos egípcios que não tivessem o 

sangue do cordeiro nos umbrais das portas, teria seu filho primogênito morto. Este era o plano 

de DEUS e os planos de DEUS são feitos para serem obedecidos e não questionados. 

 Para evitar que o anjo passasse sobre as famílias do povo e matassem quem sabe alguém 

que pertencia ao SENHOR, eles todos tinham que cumprir um ritual de matar um cordeio, retirar 

o seu sangue e passar nos umbrais da porta. Aquele sangue não tinha em si poder nenhum, mas 

esse sangue nos aponta para o sangue de JESUS que nos purifica de todo o pecado. Ter o sangue 

na porta era sinal de segurança e proteção.  

 Para evitar a morte de filhos queridos, DEUS mesmo instituiu a Páscoa e agora a Páscoa 

passa a ter um significado muito grande para cada israelita. A libertação do Egito, sair da condição 

de escravos para ser uma nação livre e nunca mais precisar ser curvar diante de um rei ímpio era 

algo extremamente marcante para o povo de Deus. Sinal vermelho nas portas era o salvo conduto 

para não perder mais um ente querido. Na noite de Páscoa, aquele cordeiro que foi morto era 

assado e todos os filhos deveriam comer apressadamente, simbolizando a pressa que eles 

deveriam ter para se libertar da escravidão inimiga.  

 Segundo as regras instituídas pelo próprio DEUS, este cordeiro deveria ser assado no 

forno e comido com pães sem fermento e ervas amarga e todo esse simbolismo era para deixar 

bem nítido na memória dos israelitas o quão importante é JESUS que é o cordeiro de DEUS que 

tira o pecado do mundo e que viria no futuro e os libertaria do jugo do pecado. Nada naquele 

cordeiro poderia estar cru e por isso que ele deveria ser bem assado e depois a família deveria 

comê-lo rapidamente e caso não conseguisse comer o cordeiro durante a noite, o que sobrou 

deveria ser queimado, pois havia sido oferecido ao SENHOR e, portanto, não poderia ser comido 

novamente. 

 

 DEUS é um grande detalhista e ELE determina que os israelitas deveriam comer o 

cordeiro com os lombos cingidos, sandália no pé e cajado na mão e ainda por cima deveriam 

comer de forma apressada, pois essa era a vontade do SENHOR. Todo esse simbolismo foi criado 

por DEUS e, portanto, a páscoa se tornou um marco na libertação do povo de Israel.  

 Essa festa foi criada para ser um marco, um memorial, uma eterna lembrança de que um 

dia eles haviam sido escravos e que agora DEUS os havia tirado da terra do inimigo. A Páscoa que 

quer dizer passagem, fica para sempre como uma lembrança de que a vida de escravos não vale 

a pena e que a nova vida de liberdade com DEUS no comando de suas vidas era muito melhor. 

Para que eles nunca se esquecessem de que JESUS, o Cordeiro de DEUS que tira o pecado do 

mundo viria um dia para libertá-los da escravidão do pecado, um cordeiro precisava ser morto e 

o seu sangue nos umbrais da porta era a garantia de que naquele lar havia a proteção do 

SENHOR. No meio dessa festa, e agora com JESUS o autêntico e único Cordeiro de DEUS, um 

grupo de gregos descobre que JESUS estava no meio deles e alguns deles pedem aos discípulos 

para vê-lo. Os gregos O viram e nós os que estivermos vivos o veremos voltando nas nuvens dos 

céus. Você quer vê-lo voltando para lhe buscar? Crê nisso? 
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 Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Quarta Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

___________________________ 

 

editadole  
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