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Sejam Bem Vindos!
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.
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A Mulher Pecadora
E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ELE estava à mesa na cada do fariseu,
levou um vaso de alabastro com unguento. Lucas 7:37
O ano novo chegou e com ele chegaram às novas meditações bíblicas. Sempre que acordo cedo
para fazer novas meditações, peço ao meu DEUS que me dê inspiração para escrever mensagem que
atinjam o seu coração adolescente. O tema deste ano é Apaixonados por JESUS. Estaremos lembrando
ao longo destes novos doze meses sobre a vida de homens e mulheres que se apaixonaram por JESUS
e resolveram entregar sua vida aos pés do Salvador.
JESUS CRISTO tem o incrível poder que nenhum mortal tem que é atrair pecadores para o seu
lado. JESUS deixou o céu exatamente com essa missão que era atrair o maior número possível de
pecadores e lhes oferecer gratuitamente a vida eterna. Você com certeza conhece o verso que consegue
resumir a Bíblia: Porque DEUS amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo
aquele nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. João 3:16.
Aceitar a salvação, se arrepender de nossos pecados, selar um compromisso público através do
batismo por imersão e continuar nossa caminhada com JESUS até o dia de nossa morte são os passos
necessários que todos precisamos dar rumo à vida eterna. Nem todos iremos morrer, pois JESUS pode
voltar a qualquer momento e ELE prometeu que levará os justos vivos rumo a Nova Jerusalém.
Existiu no tempo de JESUS uma mulher chamada Maria Madalena. Em vários momentos de
sua vida, JESUS se envolveu em seus problemas para libertá-la. Com certeza você adolescente de
DEUS, se lembra de quando a liderança da igreja judaica a trouxe aos pés do SENHOR, pois havia
sido flagrada em adultério e segundo as leis judaicas tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Acho muito
interessante como os líderes só levaram a mulher adúltera e se esqueceram de trazer o homem adúltero
para o apedrejamento. Nosso líder JESUS com certeza viu que havia uma tendência errada nesse
posicionamento da liderança masculina da igreja e ao invés de bater boca e questioná-los, ELE
simplesmente se abaixa e começa a escrever os pecados dos líderes da igreja no chão. Com certeza você
se lembra daquela famosa defesa da mulher pecadora quando ELE disse: “Quem dentre vós estiver
sem pecado, que lhe atire a primeira pedra”.
Quando JESUS terminou de escrever os pecados dos líderes, não tinha ninguém lá para
apedrejá-la e muito menos condená-la. Se os homens não puderam condená-la, não seria JESUS que
iria fazer isso. Ao ser perdoada por ELE, começa a história de uma vida apaixonada por JESUS.
Você já se apaixonou por ELE?
ROBINSON HUGUENIN AMORIM
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Primeiro de Janeiro
O Verbo era DEUS
No princípio era o Verbo e o Verbo estava com DEUS e o
Verbo era DEUS. ELE estava no princípio com DEUS. João 1:1 e 2.
Todos adolescentes cristãos com certeza já leram ou ouviram algum pregador falar sobre
João 1:1 e a intimidade com DEUS vem exatamente de ler e ouvir a sua Palavra. Quanto mais
você adolescente se desconecta com o lixo que permanece na internet, mais se livra de filmes e
seriados ruins na mídia televisiva, mais vai lhe sobrar tempo para se conectar com as coisas que
vem dos altos céus. Escolher ficar do lado do SENHOR, permanecer apaixonado por JESUS não
é algo que acontece quando adolescentes como você estão em grupo. Lá na sua igreja, no seu
pequeno grupo ou nos acampamentos existem motivações para permanecer do lado do SENHOR,
mas para um bom relacionamento com JESUS, a sua escolha tem que ser diária e na maioria das
vezes você não terá seus amigos para te motivarem. A paixão por JESUS é uma escolha individual.
Ou você se apaixona por JESUS ou irá amar o mundo e seus prazeres.
Todo adolescente que estudou um pouco de Português sabe que a parte mais importante
de qualquer frase é o verbo. Os adjetivos estão lá, as preposições também, a acentuação é tão
importante, o substantivo tem o seu valor, mas quando você tira o verbo das frases, você vê que
nada fica alinhado, organizado e legível.
Tanto Marcos quanto João não começaram suas versões dos evangelhos com a história
do nascimento de JESUS. Pelo contrário, eles dois começaram contando sobre João Batista que
seria simbolicamente o profeta Elias que prepararia o caminho para JESUS.
Estes dois primeiros versos de João nos trazem algumas certezas muito importantes que
servem para solidificar nossa fé em JESUS. Todas as verdades contidas na Sua Palavra vão te
ajudar na consolidação de sua fé e não tem outra fórmula para você consolidar sua fé, sem estudar
e ler a Palavra de DEUS. O convívio diário com a Palavra vai te aproximar mais de seu mestre
JESUS.
Ao contrário do que alguns pensam, JESUS já existia desde sempre. ELE sempre foi
DEUS, ELE é o verbo da frase divina. Sem JESUS a história do mundo estaria totalmente
incompleta, inacabada e desfocada. JESUS é o verbo divino que dá significado a sua vida. ELE
estava lá no princípio com DEUS PAI e DEUS ESPÍRITO SANTO.
De acordo com o relógio de DEUS e para cumprir a ilustre tarefa de salvar a humanidade
perdida, foi que JESUS assumiu a forma de homem e deixou toda a glória de milhares e milhares
de anjos para vir a este mundo e passar duras provas para cumprir Sua missão. Antes mesmo de
vir com o formato de um bebê, JESUS esteve entre Seu povo de Israel por alguns momentos e em
algumas vezes acompanhados por anjos. Você com certeza se lembra da visita que JESUS fez com
mais alguns anjos para Abraão. Lá ELE lhe fez a grande promessa de que Abraão teria um filho.
Quem entregou as tábuas da lei para o povo de Israel foi JESUS. Quem lutou com Jacó e o feriu
no nervo da cosa foi JESUS. Quem existiu desde sempre é JESUS.
JESUS sempre fez todas as coisas em completa conexão com DEUS PAI e DEUS ESPÍRITO
SANTO. O verso três de João 1 nos diz que “todas as coisas foram feitas por intermédio DELE e
sem ELE nada que foi feito se fez”. JESUS, portanto, é o seu DEUS CRIADOR. Não é maravilhoso
ter DEUS PAI, DEUS ESPÍRITO SANTO E DEUS FILHO como autores e fundadores de sua fé?
Enquanto outros fundadores de religiões estão mortos, nosso JESUS está vivo. Amém por isso.
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Dois de Janeiro
A Luz Chegou
NELE estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 1:4
Como é prazeroso levantar cedo, orar ao SENHOR pedindo as bênçãos para o seu novo
dia, orar pelos familiares e amigos, louvá-lo com sua voz e depois curtir cada palavra das
Escrituras Sagradas!
João nos diz que em JESUS estava à vida e que Ele era a luz dos homens. João reforça
essa ideia no versículo cinco: “A luz resplandece das trevas e as trevas não prevalecerão sobre
ela”.
Conheci um jovem casal que resolveu ser missionário na Guiné Bissau. Ele, um jovem e
recém-formado pastor e ela, se não me falha a memória, uma promissora professora. Gostariam
de realizar seu sonho antes mesmo de receber qualquer salário da igreja para fazer seu trabalho.
Um empresário lhe depositava todo mês o necessário para uma vida digna na Guiné, mas isso
era uma oferta e não representava nem de perto o salário do ministro do evangelho.
Quando este pastor queria pregar ou mesmo falar a respeito das grandes verdades
bíblicas encontradas em Sua Palavra, quando ele queria abrir a Bíblia e falar de JESUS, ele
sempre usava o artifício de acender uma vela e todos os aldeões africanos sabiam muito bem o
que representava este sinal, pois era a hora de sair de miseráveis lares e ir ouvir um jovem pastor
falar do amor de DEUS. Gostei muito dessa situação real: quando o povo via a luz, eles
encontravam JESUS.
O apóstolo João fala de um profeta que viria e prepararia o caminho para o SENHOR.
DEUS, em sua misericórdia, providenciou o nascimento e cuidou de cada detalhe da vida de João
Batista. Veja as próprias palavras de João a respeito de João Batista e veja como esse primo
humano de JESUS está envolvido com Ele, a luz do mundo: “Este veio como testemunha para
testificar a respeito da luz, a fim de que todos cressem por meio dele”. Ele não era luz, mas veio
para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo.
Muitos adolescentes têm privilégios que outros não tem. Alguns adolescentes têm suas
bíblias e sequer as abrem para ler, enquanto isso na Guiné Bissau, apenas uma vela leva os
aldeões direto para a Bíblia. Agora pense por um momento que privilégio único tiveram os
adolescentes que viveram no tempo de JESUS. Eles tiveram a chance única de vê-lO, de tocá-lO,
de ouvir cada parábola, cada conselho, cada repreensão que JESUS fazia aos seus ouvintes. Eles
tiveram a chance única de ver seu líder JESUS transformar cinco pães e dois peixes em comida
para mais de cinco mil homens. Que bênção poder ver pães e peixes saindo da mão do SENHOR
e indo direto para as mãos de milhares de pessoas. Conviver com JESUS, seus milagres, suas
necessidades, seus momentos de oração e devoção pessoal forma oportunidades incríveis dadas
aos adolescentes judeus.
Ver os milagres e participar das bênçãos diárias que só a companhia de JESUS
proporcionava foi um presente. Aqueles adolescestes judeus tiveram o privilégio de ver a LUZ que
veio do alto. Mas será que eles, apesar de receberem as bênçãos da luz, o aceitaram como seu
SALVADOR E SENHOR? Infelizmente não. A exemplo dos adolescentes judeus, uma boa parte da
humanidade até hoje, mesmo sabendo que JESUS é o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo
e água da vida, O rejeitam e O negam. Você já aceitou a JESUS como a sua luz? O que está
faltando na sua vida para ter uma trajetória bem diferente dos adolescentes judeus?
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Três de Janeiro
Rejeitado pelos seus
Estava no mundo, o mundo foi feito por meio DELE, mas o mundo não o
conheceu. João 1:10
Independente de sermos ou não adolescentes, se existe algo que nos deixa bem felizes é a
certeza de que nós somos aceitos. Todas as pessoas, independente de idade, sexo, cor de pele ou religião
gosta de se sentir bem onde estiverem e isso nos dá uma sensação prazerosa de que somos valorizados
por quem somos e não pelo que temos.
Sempre que você conversa com alguém que está deprimido, você também consegue, na maioria
das vezes, perceber que essa pessoa está com autoestima baixa. Ninguém a considera importante,
ninguém fala com ela, ninguém lhe dá ouvidos e isso vai fazendo com que ela se distancie mais e mais
das pessoas, ficando isolada no seu mundinho. Se a aceitação nos deixa com a autoestima elevada, o
seu oposto, que é a rejeição, tem a incrível capacidade de nos deixar para baixo, de nos desvalorizar e
de nos tornar menores do que realmente somos.
O mundo não cristão sempre encontrará formas diferentes de mostrar desprezo pelas pessoas.
Os ricos viram a cara para os pobres, os políticos só abraçam eleitores três meses antes de um novo
pleito, os brancos se afastam dos negros, os negros se afastam dos brancos. Os homossexuais que
geralmente ditam as regras no mundo da moda transformam lindas modelos em pedaços de ossos
cobertos de pele e quem não se enquadra no padrão está fora do mercado da moda.
Filhos adolescentes não cristãos desprezam seus pais e seus pais os desprezam e de desprezo
em desprezo, de rejeição em rejeição, os casamentos acabam e os filhos rejeitados ficam sendo
transferidos de um lado para outro para sofrerem ainda mais. Todos os adolescentes que vivem o drama
do fim do casamento de seus pais sabem exatamente o quanto é difícil ser aceito pelos novos parceiros
de seus pais. Eles até vão para casa de seus pais e ao virem como tudo está mudado, ele sente na pele
o quanto eles perderam e o quanto é difícil ser um estranho na casa de seus próprios pais. Ser rejeitado
depois de ter sido parte de uma família é uma realidade na vida de milhares de adolescentes.
Nesse complexo mundo de rejeição que vivemos, imagine a sensação que JESUS teve ao ver
que cada israelita de seu tempo que conviveram com ELE, que presenciaram seus milagres, que foram
curados, O rejeitaram. Fico imaginando com os olhos da fé todo o trabalho de JESUS andando,
pregando, curando, restaurando, perdoando pecados, orando e qual foi o resultado prático de tanto
esforço em prol do povo de DEUS no passado? Eles O rejeitaram.
Não deve ter sido nada fácil para JESUS ver que tudo o que ELE fazia seria em vão para a
maioria de Seu povo. Muitos dos israelitas só seguiam a JESUS por causa do pão e do peixe. Eles
tinham bem definido em suas mente o que queriam. Eles queriam um governante forte e poderoso que
os livrasse do jugo romano. Esse era o rei que eles esperavam e se decepcionaram com os ensinamentos
pacíficos de JESUS. Quão decepcionados nossos irmãos israelitas devem ter ficado com o famoso
ensinamento de JESUS para amar os inimigos. Eles poderiam ter ouvido tudo menos isso. Amar os
romanos que os oprimiam e cobravam a sua alma em impostos estava fora de cogitação.
Eles queriam um outro Messias. Um rei. Um general. Alguém que viesse esmagar a cabeça do
império romano, mas JESUS veio para salvar não só os israelitas, mas também os romanos, os gregos,
os persas, os samaritanos ou qualquer outra etnia. Eles estão esperando o Messias até hoje e o Messias,
que uma vez foi rejeitado, não retornará dos céus para fundar mais um reino ou mesmo uma religião.
JESUS virá para buscar os seus filhos que O amaram e O seguiram ao longo de sua vida. ELE vem
buscar exatamente os que não O rejeitaram. Aqueles que permaneceram fieis aos Seus mandamentos,
as suas leis e aos seus princípios. Nosso JESUS sempre encontrará lugar no coração dos seus filhos
que não O rejeitam. Louvado e engradecido seja o nosso JESUS que nos achou e nós somos os felizardos
que não O rejeitaram. Que ELE sempre esteja do seu lado e que você sempre esteja do lado DELE.
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Quatro de Janeiro
Filhos de DEUS
Mas a todos quantos o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes
o poder de serem feitos filhos de DEUS, filhos nascidos não do sangue, nem da
vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de DEUS. João 1: 12-13
Um dos grandes privilégios que DEUS nos dá é poder nos conduzir diariamente para o estudo
e a meditação na sua Palavra. Se você que está curtindo os anos dourados da adolescência, conseguir
transpor essa fase de sua vida buscando diariamente o SENHOR através de sua Palavra, do louvor e
da oração então você colherá por toda a sua vida as bênçãos dessa sua escolha.
Quando estudamos nosso Salvador e Senhor JESUS nos quatro evangelhos, vemos claramente
que uma imensa legião de pessoas só O seguia por conta do pão, do peixe e das curas. Para aqueles
israelitas no passado e para muitos adolescentes hoje, a TRINDADE funciona como uma grande caixa
de bênçãos e eles ficam muito chateados quando esta caixa não traz bem certinho o que eles pediram
mesmo sem merecer por isso.
A imensa maioria da humanidade não tem o menor interesse em submeter sua vida à JESUS
e por isso que os escritores bíblicos os chamam carinhosamente de filhos dos homens. Filhos dos
homens são, portanto, todos os filhos de DEUS por nascimento, mas não por escolha própria. Todos os
filhos dos homens que não andam nos caminhos do SENHOR, que não entregaram sua vida a ELE e
ainda todos os seres humanos que O rejeitam abertamente.
O que torna um adolescente um filho de DEUS e não um filho de homem? O que você precisa
fazer para mudar de status? Existe a chance de ser membro do reino de DEUS e também pertencer ao
reino dos homens? Vamos deixar que o nosso verso de hoje te dê a tão esperada resposta. Leia o verso
de novo: “Mas a todos quantos O receberam”. Esse é o primeiro ponto. Você adolescente precisa receber
JESUS como seu Salvador e SENHOR. Sem receber JESUS para toda a sua vida, você continuará filho
de homens. Vamos continuar lendo de onde paramos: “ Aqueles que creem em seu nome”. Você crê no
nome de JESUS? Você tem uma pálida ideia de todo o poder que envolve esse nome? Quando você
pensa no nome de JESUS, você consegue ver toda a grandiosidade de um JESUS criador de todo o
universo? Todos os mundos foram feitos por ELE e sem ELE nada do que foi feito se fez.
Já que as duas condições estão bem claras, vamos continuar lendo: “Deu-lhes o poder de
serem feitos filhos de DEUS”. Pronto, graças a sua escolha de colocar JESUS como o primeiro e o
melhor em sua vida e graças a você acreditar no nome DELE, ELE te dá o poder de ser feito um filho
de DEUS. Somente JESUS te dá esse poder. Sabe aquela condição desprezível de um filho de homens,
perdido e sem direção nessa vida, esqueça, pois se você O aceitou e crê no Seu nome, ELE te faz um
filho de DEUS. Somente JESUS CRISTO te faz mudar de status.
No tempo de JESUS, o próprio povo de DEUS na terra O rejeitou e ELE foi trocado por um
bandido na hora de Sua morte. Eles não conseguiram ver em JESUS o filho do DEUS vivo, o Criador
do Céu e da terra. Eles não O reconheceram como Salvador e Senhor em suas vidas. Apesar de tudo o
que JESUS fazia, apesar de terem a Palavra de DEUS diariamente em sua vida, eles não conseguiram
enxergar em JESUS sua única oportunidade de salvação. Eles não acreditaram que aquele humilde
galileu era o Salvador da humanidade. Eles tiveram a chance de conviver com o Rei do Universo, eles
conviveram com o próprio DEUS. Eles tiveram a chance única de serem os primeiros cidadãos do
planeta terra a mudarem de status e jogaram fora a oportunidade.
Toda a geração de israelitas que O crucificou, que O desprezou, que O rejeitou, levou para os
seus túmulos a eterna marca de filhos dos homens, pois para mudar de lado, para alterar o seu status,
você adolescente precisa entender que somente JESUS na sua vida pode mudar completamente o seu
viver. Aceitá-lo como Salvador e SENHOR e crer em tudo o que o nome de JESUS representa, é o seu
passaporte para mudar de status de filho de homens para filhos de DEUS. Você é filho de quem?
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Cinco de Janeiro
Ele viu o Cordeiro
No dia seguinte João viu a JESUS, que vinha para ele e disse: Eis o
Cordeiro de DEUS que tira o pecado do mundo. João 1:29
João Batista, filho de Zacarias e Isabel, teve uma nobre missão que foi pregar sobre
arrependimento, remissão de pecados e anunciar que JESUS, o Cordeiro de DEUS, viria naqueles
tempos. Coube a João alertar a quem quisesse ouvir que JESUS, o Filho do DEUS vivo, o Emanuel,
que é DEUS conosco, estava para vir.
Desde o Jardim do Éden, quando o próprio DEUS instituiu o sacrifício do cordeiro para nossos
primeiros pais, esse dia de ver, conhecer, conversar com o verdadeiro Cordeiro de DEUS era uma data
muito aguardada por todos os israelitas. Fico imaginado quantos israelitas gostariam de poder estar
vivos para ver JESUS e presenciar tudo o que ELE fazia. Poder ver, ouvir, caminhar, se alimentar, fazer
parte da vida do Cordeiro era um projeto de vida de muitos israelitas. O próprio nome JESUS era um
nome comum nos tempos de Cristo, pois muitos pais israelitas sonhavam que o seu JESUS fosse o
verdadeiro JESUS das profecias bíblicas. Que geração privilegiada foi aquela que teve o privilégio de
conhecer e conviver com JESUS CRISTO.
Fico imaginando no dia em que João Batista saiu para pregar como fazia habitualmente. Creio
que ele dever ter arrumado sua roupa de pele de camelo, pegou sua porção tradicional de mel e
gafanhotos para comer, deve ter feito sua meditação costumeira, deve ter louvado ao SENHOR e saiu
para mais um difícil dia de pregador do evangelho. João Batista não era um pregador comum. Ele
pregava as verdades necessárias para o povo daquela época. Ele pregava que o povo deveria se
arrepender, que o tempo da vinda de JESUS estava próximo e que eles deveriam confessar seus
pecados. João Batista não era o tipo de pregador que amaciava as palavras, pois por diversas vezes, ele
disse verdades nuas e cruas para os líderes da igreja judaica. Com João Batista era sim ou não. Não
havia meias palavras, meias verdades, historinhas para encantar os ouvintes. Ele era direto e incisivo.
Para João Batista, pecado era pecado e ele pregava arrependimento dos pecados.
Fico pensando no exato momento em que João Batista viu JESUS e ao vê-lo, ele O reconheceu
como o Cordeiro de DEUS prometido por DEUS desde a entrada do pecado no jardim do Éden. Consegue
visualizar a cena que milhões de pessoas desde Adão até aquele dia incrível gostariam de ter visto. O
profeta enxerga o Cordeiro. O sonho de milhões de filhos de DEUS estava se tornando realidade naquele
exato momento. Quantos não gostariam de poder ver face a face o DEUS FILHO, o Cordeiro de DEUS,
o sacrifício vivo e ELE estava ali na frente de João Batista.
Prezado adolescente, nem você e muito menos eu tivemos o privilégio que João Batista e toda
aquela geração de contemporâneos de JESUS tiveram. Eles foram os privilegiados que conviveram com
JESUS face a face e a história de alguns desses escolhidos foi escrita na Palavra de DEUS para lhe
motivar e também lhe dar esperança. Aqueles que conviveram com JESUS tiveram oportunidades que
você e eu não tivemos. A vida deles, a história deles, os desapontamentos de muitos deles com o rei
JESUS também pode ser a sua história hoje e de muitos de seus amigos.
Para nós que não tivemos essa oportunidade, resta uma linda promessa feita pelo próprio
JESUS. ELE nos garantiu que um dia ELE voltaria para buscar a todos aqueles que O aceitassem como
Salvador e SENHOR. Um dia, e espero em DEUS que seja muito em breve, o Cordeiro de DEUS voltará
nas nuvens dos céus, com poder e grande glória e você O verá face a face. Enquanto isso não acontece,
você pode dobrar diariamente os seus joelhos e olhar com os olhos da fé e se aproximar do DEUS Filho
que está à direita de DEUS PAI no santuário celestial intercedendo por você.
De uma forma ou de outra, nós podemos vê-lo.
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Seis de Janeiro
Mudando de Mestre
Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que
tinham ouvido o que João dissera e o havia seguido. João 1:41
Para que você adolescente de DEUS saiba o que foi que o discípulo André havia ouvido
dos lábios de João Batista, vou trazer alguns versículos deste capítulo para você entender: “No
dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus
passar disse: Eis o Cordeiro de DEUS. Os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram JESUS.
João 1:35-37.
Agora a história se fecha, pois André e o outro discípulo ouviram da boca de seu próprio
mestre, João Batista, que o Cordeiro de DEUS tão prometido, tão estudado, tão esperado e tão
profetizado ao longo de todas as Escrituras Sagradas estava ali na frente deles.
Você sabe qual foi a reação imediata de André e do outro discípulo? Eles se despediram
imediatamente de João Batista e seguiram ao novo mestre JESUS. Que atitude corajosa destes
dois discípulos. Eles poderiam ter ficado confortavelmente com João Batista. Eles poderiam ter
se acomodado, não seriam perseguidos, ninguém mexeria muito como eles, mas a decisão deles
foi trocar de mestre, trocar de líder e se aventurar atrás de JESUS.
Neste mundo espiritual que a Palavra de DEUS nos apresenta, nós só teremos dois
caminhos, dois mestres, dois líderes, dois reinos, duas escolhas e dois destinos. Quando o pecado
entrou em nosso planeta, o reino deste mundo que pertencia inteiramente à JESUS, agora ficou
dividido com a presença do anjo caído. Esse anjo caído tornou-se, portanto, o príncipe deste
mundo e seu plano de vida é arrebanhar cada vez mais crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos para o seu reino.
Fazer parte do reino de Satanás é algo tranquilo e natural. Basta você amar o mundo e
seus prazeres que você já estará engajado nesse reino. O caminho que os súditos desse reino
trilham é tranquilo, tem festas à vontade, tem baladas, tem muitas (os) adolescentes lindos(as) e
tudo parece que vai sempre bem com eles. Satanás consegue os iludir com os prazeres transitórios
do pecado e embalados nesse jogo, eles não conseguem ver que estão se dirigindo para a sua
morte eterna. O caminho largo é o preferido dos adolescentes e não é para menos, pois quem não
quer curtir a vida sem se preocupar com consequências.
Fazer parte do reino de DEUS sempre será um caminho estreito, pois o próprio fundador
do reino de DEUS que é nosso Mestre JESUS falou isso. Você será ricamente abençoado por
DEUS por fazer parte deste reino, mas as tentações sempre virão, a doença virá, as dificuldades
inerentes a todos os mortais também farão parte de sua vida adolescente e sua vida futura, mas
não existe nada melhor do que contar com DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO
para dirigir e guiar seus passos. O projeto da Trindade para sua vida é uma vida plena e
abundante espiritualmente falando nesta terra e uma eternidade de bênçãos para todos que
herdarem o reino de DEUS quando JESUS vier buscar os seus súditos fieis na Sua segunda vinda.
Já o projeto de Satanás é a sua morte eterna. Ele irá morrer e quer companhia.
Trocar de mestre foi a melhor escolha da vida de André. Ele trocou seu líder humano,
falho e pecador por nada mais nada menos do que JESUS CRISTO. Que escolha sábia. Ele mudou
de Mestre e mudou de vida.
Você já trocou de Mestre? Já aceitou JESUS como o seu Mestre? A quem você está
seguindo? Para onde o seu Mestre te levará? Escolha JESUS como seu MESTRE.
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Sete de Janeiro
O Primeiro Evangelista
E levou-o a JESUS. João 1:42
Depois que André mudou de mestre, a Palavra de DEUS no verso quarenta e um nos diz
qual foi a primeira coisa que ele fez quando conheceu a JESUS: A primeira coisa que André fez
foi achar seu irmão Simão e dizer-lhe: Achamos o Messias (que quer dizer Cristo) e o nosso verso
de hoje foi o resultado de seu trabalho.
Quando Simão encontrou-se com JESUS, ELE fez com Simão a mesma coisa que já havia
feito com Jacó. ELE trocou o nome do discípulo. Quem tinha passado sua vida inteira sendo
conhecido por Simão, agora seria conhecido por Pedro. Já pensou se JESUS tivesse mudado o
nome dos doze discípulos, que confusão não seria conviver com eles não é verdade? Mas JESUS
somente trocou o nome de Simão.
Como adolescentes de DEUS, vocês têm muito a aprender com André. Se a troca de líder
foi boa para ele, então a primeira coisa que ele fez foi efetivamente trazer sua primeira alma para
o reino de DEUS.
Dificilmente um adulto convertido irá atrás de um adolescente para o reino de DEUS, pois
suas amizades geralmente estão entre as pessoas adultas, os jovens com os jovens e cabe aos
adolescentes trazer novos adolescentes para o reino de DEUS. Parece uma tarefa fácil trazer novos
adolescentes para o reino de DEUS, mas na verdade não é principalmente se seus amigos nunca
ouviram falar de JESUS e das maravilhas de pertencer ao mesmo. Quando seus amigos amam o
mundo, os prazeres da carne, os shows, as boates e as festas, não é nada fácil trazer tal pessoa
do território do inimigo, mesmo porque, nosso inimigo não vai querer perder fácil uma alma que
o serve. Quando seus amigos têm formação cristã diferente da sua, fica mais fácil trazer para o
lado da verdade, pois as divergências serão poucas.
Apesar de ser difícil trazer alguém do império do inimigo para o império de JESUS, você
precisa em primeiro lugar viver o seu cristianismo de forma genuína, não fingida, não hipócrita e
sua vida deverá ser tão fantástica e tão transparente que seus próprios amigos vão querer saber
por que você é tão diferente deles. Não existe método de evangelismo mais eficiente do que você
viver aquilo que você acredita e quando isso acontece, falar de JESUS e levar outras pessoas aos
pés de JESUS é algo extremamente natural.
Uma forma interessante de conseguir almas para o reino de DEUS é orar em prol dessa
alma. Essa alma pode ser seu amigo de escola, de cursinho, de faculdade, alguém de sua própria
igreja que ainda não aceitou a JESUS como seu salvador pessoal. Com certeza, o Espirito Santo
de DEUS te mostrará quem você irá convidar e é uma sensação incrível saber que mais um
adolescente chegou ao reino de DEUS graças a sua iniciativa.
Depois que você orar por seu amigo, você pode convidá-lo para ir à sua casa para um
lanche, pois se existe algo que atrai quase todas as pessoas, mas principalmente os adolescentes
é a tal da comida. Um lanche, depois um bom almoço, uma oração antes da refeição, outra antes
dele ir embora, um pedido especial de oração feito por seu amigo em prol de sua família ou algum
amigo dele que você não conhece e devagarinho esse seu amigo vai te conhecendo melhor e ele
mesmo irá vendo o quanto a sua vida com DEUS é maravilhosa. Quando ele menos esperar, você
estará lendo um salmo antes de um lanche de pôr do sol de sexta feira, estará cantando músicas
que ele nunca ouviu e você em breve poderá ter o mesmo prazer que teve André. Sua influência,
seu exemplo, seu testemunho, a forma como você vive em casa com seus pais são um poderoso
instrumento nas mãos de DEUS para trazer almas para o reino de DEUS. Pense nisso.
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Adole Brasil
Primeira Semana

Descreva aqui o seu
apaixonar-se por Jesus
Escreva abaixo em seu diário semanal

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________

Robinson H. Amorim
editadole
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Oito de Janeiro
JESUS Também Chamou
No dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galileia.
Encontrando Felipe, disse-lhe: Segue-me. João 1:42
Depois que André chamou Simão, JESUS tinha agora apenas dois discípulos que ELE
tinha acabado de herdar de João Batista e no projeto de discipulado que JESUS tinha em mente,
ainda faltavam dez discípulos. Parece fácil fazer discípulos? Tenho absoluta certeza de que não,
pois para se ter seguidores você tem que ter uma personalidade que atraia as pessoas e não que
as afaste de você. Os grandes nomes da música, do cinema, do teatro, da televisão e mesmo do
futebol, têm uma legião de fãs os seguindo e os bajulando, mas ser fã está muito distante de ser
um discípulo. No tempo de JESUS, os discípulos ficavam aos pés de seus mestres, convivendo,
aprendendo, trabalhando, ensinando, comendo e descansando juntos. Você não conhece nenhum
fá que esteja fazendo isso pelo seu ídolo, conhece? Ser fã é muito fácil. Ser discípulo é outra
história bem diferente e não é para qualquer um.
Nosso verso de hoje nos mostra que JESUS também escolheu alguns de seus discípulos
para seu reino e pela ordem que está na Bíblia, Felipe foi o primeiro deles. Felipe era da cidade
de Betsaida que por mera curiosidade também era a cidade de André e Pedro. Será que eles já se
conheciam? Boa pergunta, não é verdade?
Faz parte do projeto de quem comanda, de quem lidera, de quem dirige, de quem governa,
escolher a sua equipe. Quando uma outra pessoa determina as pessoas que você vai liderar, sua
liderança não irá para frente, pois seus colaboradores foram impostos por outros e ninguém gosta
de trabalhar dessa forma. JESUS utilizou desse princípio de liderança para escolher parte de seus
doze discípulos.
Depois que Felipe veio para o time do SENHOR JESUS, coube a ele o privilégio de convidar
Natanael. JESUS agora já contabilizava quatro discípulos e Ele faz um elogio ao seu novo
discípulo. Em João 1:47 lemos o que JESUS falou a respeito de Natanael: “Quando Jesus viu
Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: Aqui está um israelita verdadeiro, em que não há
nada falso”. Um homem pecador, falho, mas íntegro, correto, transparente, não havia nada falso
em Natanael. Se houvesse alguma coisa de falso em seu caráter, JESUS não teria falado o que
ELE falou. Que lindas virtudes JESUS encontrou no caráter de Natanael. Que pai, que esposo,
que líder, que cidadão não deve ter sido Natanael, pois nada mais nada menos que o próprio
JESUS fez um elogio sincero a ele.
Quando JESUS olha para você adolescente, que virtude ELE vê que mais sobressai no
seu caráter? Você é integro, justo, reto, temente a DEUS, amoroso com seus pais, um pacificador
dentro de sua casa, um protetor de seus irmãos mais novos? O costume de orar, de louvar, de
adorar ao SENHOR de sua vida fazem parte de seu caráter ou tudo o que eu falei não tem nada a
ver com você? Nossa vida é uma eterna construção de nosso caráter e caráter nada mais é do que
o conjunto de características que marcam a sua personalidade.
Você é alegre, brincalhão, sério, decidido, relaxado, íntegro, gosta de fazer amigos? Se
esse for o seu perfil, essas são características próprias suas que mostram ao mundo quem você,
mostra o seu caráter.
Quais as virtudes do caráter de JESUS que você mais admira? JESUS te encontrou
através de uma música, uma mensagem pastoral ou de seu líder espiritual, seus pais te levaram
até JESUS ou seus parentes foram quem te encaminharam? Não tenho ideia de como você O
conheceu, mas tenho certeza absoluta que o caráter de JESUS te cativou e por isso você é seu
discípulo. Você é muito mais do que um fã.
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Nove de Janeiro
A Melhor Certeza de Natanael
Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de DEUS, tu
és o Rei de Israel! João 1:49
Depois de receber um belo elogio de JESUS, sem sequer saber quem ELE era, era muito
normal que Natanael perguntasse a JESUS de onde ELE lhe conhecia e JESUS, conforme nos diz
o verso 48, falou assim: “Antes que Felipe te chamasse, te vi debaixo da árvore”.
Natanael ficou muito impressionado com aquela declaração. Antes que Felipe o chamasse
JESUS já o tinha visto debaixo de uma figueira e tudo o que JESUS falou era verdade e movido
pelo ESPÍRITO SANTO DE DEUS, Natanael fala com uma convicção invejável uma das maiores
declarações jamais vistas nas Escrituras Sagradas. Ele declara em alto em bom som que JESUS
CRISTO era o Filho de DEUS, o Rei de Israel.
Todas as profecias bíblicas apontavam para JESUS, o Cordeiro de DEUS, o Filho de DEUS
que viria, o Rei de Israel que chegaria e quando Natanael viu o poder que JESUS tinha, ele se
rende e se alegra por poder estar presenciando o Filho de DEUS, da profecia e o Rei de Israel tão
esperado.
Que privilégio tiveram aqueles homens comuns, rudes, simples pescadores em sua
grande maioria e que moravam naquele lugar, naquela hora em que foram chamados para mudar
de profissão, de vida, de status social e de futuro. Eles viram JESUS, eles conviveram com JESUS,
eles andaram onde JESUS andou, eles viajavam no barco onde JESUS viajava, eles dormiam no
mesmo ambiente em que JESUS dormia, eles foram salvos da mesma tempestade que JESUS
enfrentou, eles ficaram admirados quando aquele menino doou seus pães e peixes para JESUS
operar um de seus maiores milagres. Eles viram JESUS ressuscitar Lázaro, curar a sogra de
Pedro, transformar água em vinho. Eles conviveram com o rei do universo. Que abençoados e
privilegiados foram esses escolhidos do SENHOR!
Esse episódio de JESUS com Natanael me leva a perguntar para você adolescente de
DEUS: Quem é JESUS para você? Quem ELE foi? Quem ELE é? Porque você o segue? O que te
motiva a amá-lo e segui-lo? Que diferença faz JESUS na sua vida? ELE é o seu Criador? Seu
mantenedor? Seu braço forte? Seu DEUS Todo Poderoso? ELE é o seu Pastor? ELE é o seu DEUS
forte, o Pai da Eternidade, o seu Príncipe da paz? ELE é o seu escudo? Sua fortaleza? O DEUS da
sua salvação?
Quanto tempo você tem investido das longas vinte e quatro horas que DEUS te dá para
se relacionar, para se comunicar, para louvar, para estudar a Sua Palavra, para se ajoelhar diante
do SENHOR, confessar seus pecados e sair dali fortalecido para mais um dia? As igrejas cristãs
estão lotadas de adolescentes que se batizaram talvez por uma pressão de seus pais, mas eles
não têm a menor ideia de quem seja JESUS e o que ELE representa na sua vida. Estes
adolescentes estão passando seus sábados e domingos apenas embalados por lindos programas
evangelísticos, alguns shows onde cantores e cantoras vão vestidos e maquiados iguais aos
artistas de show mundanos e depois estes mesmos cantores estarão lá fora para venderem seu
produto.
A vida desses adolescentes cristãos está girando em torno de programações e projetos,
mas JESUS mesmo não faz parte de seu projeto de vida. ELE está tão longe deles e eles talvez
nem se apercebam mais disso. Que tal mudar o rumo dessa prosa na sua vida e declarar agora o
seu amor por JESUS? Que tal repensar seus costumes e valores, pedir humildemente perdão ao
seu Salvador pessoal e declarar nesta sua oração de joelhos, o quanto JESUS representa para
você. Não deixe para fazer isso outra hora. Seu momento mais importante com ELE, pode ser
agora. JESUS é tudo o que você tem.
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Dez de Janeiro
Milagre na Festa
Este é o primeiro de seus sinais miraculosos. Jesus realizou em Caná da
Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. João 2:11
Os adolescentes que não conhecem o SENHOR vivem num mundo particular que os
adolescentes de DEUS não estão acostumados a se aproximar. Esse mundo tem muitas festas,
baladas, shows, espetáculos onde o barulho, o som elevado, as luzes e a fumaça estão sempre
presentes.
Geralmente nesses ambientes, o pecado entra com todas as suas armas e exerce um
fascínio muito grande na mente de quem está por lá. O pecado aparece sob a forma de
extravagância, vaidade, sensualidade, desperdício, orgulho, brigas, bebidas, cigarros e o circuito
se completa com o prato principal que são as drogas.
Quem frequenta esse ambiente de prazer carnal sempre acusa os adolescentes de DEUS
dizendo que “crente não se diverte”, mas hoje a Palavra de DEUS te mostra que o ministério de
milagres de JESUS começou num ambiente de festa e não era uma festa qualquer.
Uma festa de casamento nos tempos de JESUS, durava sete dias e embora a Palavra de
DEUS seja omissa sobre quantos dias JESUS ficou na mesma, o certo é que JESUS fez lá o seu
primeiro milagre e foi graças a esse milagre que ELE revelou a sua glória, o seu poder, a sua
origem divina e confirmou para os discípulos que ELE era o verdadeiro Messias prometido.
Como verdadeiros cristãos que somos, nossos ambientes de socialização são bem
diferentes dos ambientes do mundo. Adolescentes cristãos participam de almoços de
confraternização, de festas folclóricas em acampamentos de verão, se divertem em acampamentos
enormes com outros adolescentes de sua idade, vão a festas de casamento e tudo isso tem a
marca do cristianismo. Lá você não encontrará drogas, pessoas tentando te prejudicar, álcool,
cigarro, maconha, crack, sexo antes do casamento e todos os prazeres que encontramos em festas
de cristãos.
Quando adolescentes passam pelas águas do batismo, eles recebem uma nova natureza
e essa nova vida espiritual irá transformando pouco a pouco seus hábitos antigos, seus gostos
pervertidos, seu apetite depravado e desta forma o antigo adolescente morre para nascer um
adolescente segundo o coração de DEUS. Logicamente DEUS irá te proporcionar através do
convívio com seus irmãos de fé, outros ambientes, outros amigos, outras festas, outros eventos
onde cada adolescente poderá ir sem o menor medo de estar fazendo coisas erradas e que venham
a lhe causar qualquer dano.
É muito importante você se lembrar do ensinamento de JESUS CRISTO que o “joio
crescerá junto com o trigo” até que JESUS volte. JESUS quis te dizer que mesmo em ambientes
de igreja nem tudo é trigo e nem tudo é joio. Você que cresce em ambiente de igreja, precisa de
prudência para evitar ser enganado por adolescentes- joio que querem se fazer passar por trigo.
E como saber quem é trigo e quem é joio? Mais uma vez um ensinamento de JESUS CRISTO vai
te ensinar quem é trigo e quem é joio. JESUS nos diz em Sua Palavra: “Pelos seus frutos os
conhecereis”.
Quando seus amigos cristãos em ambientes cristãos lhe chamarem num canto para lhe
mostrar revistas pornográficas, oferecer cigarro, bebidas com álcool, sites indecentes e qualquer
coisa que você sabe claramente que não vem de DEUS você deverá pedir licença gentilmente e se
afastar desses falsos amigos. Se eles insistirem, e irão, você se despeça de uma vez por todas da
amizade deles. Quando trigo e joio resolvem fazer amizade, o trigo acaba virando joio muito rápido
e você não vai querer isso para você.
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Onze de Janeiro
Adolescentes Nascidos de Novo
JESUS respondeu: Em verdade, em verdade te digo que
aquele que não nascer dá água e do Espírito, não pode entrar
no reino de DEUS. João 3:5
Se existe um capítulo do fantástico livro do evangelho segundo João que contém verdades
bem claras para todos os adolescentes candidatos ou já participantes do reino de DEUS este
capítulo é o terceiro e você adolescente já deve preparar sua caneta vermelha para sublinhar o
que você achar mais importante.
A primeira grande verdade que João escreve sobre o reino de DEUS vem da conversa que
JESUS teve com um dos mais conhecidos fariseus de seu tempo e tenho quase certeza de que
você lembra muito bem da conversa que Ele teve com Nicodemos. Ser um fariseu ou um saduceu
no tempo de JESUS significava participar dos dois grupos religiosos mais forte da igreja judaica.
O que os separava eram pontos de vista teológicos diferentes e a competição entre eles não era
nada saudável.
Nicodemos procurou JESUS de noite e para mim está bem claro que ele não queria ser
visto com ELE. Os fariseus passaram todo o ministério de JESUS procurando um motivo por
pequeno que fosse para prejudicar JESUS e se os demais membros o vissem conversando com
JESUS não tenho a menor ideia da consequência para Nicodemos. Em algum milagre e
acontecimentos da vida de JESUS, muitos fariseus fizeram planos ousados para simplesmente
matar JESUS. Então quando Nicodemos marcou uma reunião com o nosso LÍDER, você já sabe
que JESUS poderia esperar pelo pior.
Alguns adolescentes cristãos sofrem da doença que eu carinhosamente chamo de
Síndrome de Nicodemos e entre os sinais desta doença posso citar um fundamental: alguns
adolescentes cristãos preferem não se identificar de imediato com JESUS, simplesmente porque
tem vergonha DELE. Dependendo do ambiente de trabalho, de estágio, cursinho ou faculdade,
estes adolescentes dificilmente irão se posicionar como cristãos e se eles conseguirem passar sua
adolescência sem que ninguém saiba de seu relacionamento superficial com JESUS, então eles
estarão realizados. Para essa raça de adolescentes, vida cristã é para ser vivida na igreja e lá eles
não têm vergonha nenhuma, mas quando o assunto é testemunhar fora das quatro paredes da
igreja, a história muda completamente de figura.
Nicodemos começou sua conversa tentando bajular JESUS e nosso líder foi bem claro
com ele. Só poderia fazer parte do reino de DEUS quem tivesse a coragem de se expor
publicamente ao lado de JESUS e se batizar tanto nas águas como no Espírito. Este é o novo
nascimento. Você entra num tanque batismal para mostrar para seus pais, amigos, parentes e
para o mundo todo de que agora você faz parte de um novo reino. Você largou o reino de Satanás
e escolheu JESUS CRISTO como seu rei e SENHOR. O batismo do Espírito Santo acontece
diariamente quando você adolescente levanta cedo e entrega em oração o seu dia ao SENHOR e
pede à ELE que vá na frente abençoando e dirigindo o seu dia. Ao fazer isso todo o dia, você estará
mostrando a sua dependência do DEUS ESPÍRITO SANTO e dessa forma você acaba mostrando
para o SENHOR de que lado você está.
A cada dia nas várias igrejas cristãs espalhadas pelo nosso planeta, milhares e milhares
de adolescentes estão nascendo da água e do Espírito e desta forma se posicionando firmemente
do lado do reino de DEUS. Se você é um adolescente que ainda não tomou essa decisão ao lado
do SENHOR, o que te impede? Que tal dar um um passo na direção de JESUS e entregar
completamente sua vida a ELE? JESUS ainda espera que adolescentes O busquem e O aceitem
como seu SALVADOR E SENHOR. Vai tomar hoje sua decisão de pertencer ao reino de DEUS ou
vai empurrar mais uma vez?
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Doze de Janeiro
Você é diferente
O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do
Espírito é Espírito. João 3:6
Como eu já havia falado, este capítulo três de João é o capítulo de grandes verdades
referentes ao reino de DEUS que você adolescente de DEUS precisa efetivamente conhecer para
depois tentar com a graça de DEUS colocar em prática.
Quando você entrega sua vida nas mãos de JESUS e faz isso publicamente através do
batismo, nasce em você uma nova natureza, a chamada natureza espiritual. Os seus planos, os
seus sonhos, os seus desejos e seus projetos eram sempre focados na sua natureza carnal e muita
coisa que você sonhava talvez fosse trazer algum prazer carnal, mas quando você deixa JESUS
entrar em sua vida seus planos agora tem outra vertente, pois você estará mais preocupado em
servir ao SENHOR do que servir a si mesmo. Tudo o que você fazia e sonhava era para satisfazer
seus próprios interesses e muitos desses interesses nem sempre eram para lhe trazer saúde, paz,
equilíbrio e harmonia.
Mesmo entre os adolescentes que nasceram em berço de igreja têm seus sonhos e projetos
voltados para os desejos da carne. Somente quando conhecermos JESUS e quando Ele implantar
em nós a nova natureza é que nossa vida da uma guinada. Neste momento em que JESUS é a
pessoa mais importante de sua existência, no momento em que você reconhece o quanto seus
pecados feriram o corpo de JESUS, quando você sente que o pecado se torna algo podre e nojento
em sua vida, você entenderá de uma vez por todas o que é ser uma nova criatura e o que é ter
uma natureza espiritual.
Quando finalmente você entra para o reino de DEUS, seu filho JESUS através do
ESPÍRITO SANTO DE DEUS passa a fazer parte do seu dia a dia, do seu viver, do seu conversar,
do seu brincar, do seu deitar e do seu levantar. Você consegue ouvir através da voz suave do
ESPÍRITO SANTO as dicas para continuar seguindo nos caminhos do SENHOR. A maravilhosa
Palavra de DEUS que sempre ficava pegando pó no seu guarda-roupa agora adquire para você
um novo brilho e quanto mais você se apaixonar por JESUS mais a Palavra de DEUS fará parte
de sua vida. As preciosas verdades eternas encontradas em suas linhas irão te ajudar e muito
nessa sua caminhada no reino de DEUS.
Quanto mais você alimentar sua natureza espiritual mais você ficará parecido com JESUS
CRISTO e menos com o seu antigo eu. Sua natureza carnal ainda estará contigo, mas sua
natureza espiritual será tão mais forte, tão mais robusta que os desejos da carne não serão mais
tão fortes assim. Essa natureza carnal ficará contigo até o dia maravilhoso da volta de JESUS à
esta terra, como ELE mesmo prometeu aos discípulos. Neste dia memorável para sua vida, você
será transformado num abrir e fechar de olhos e tudo o que era mortal, carnal, ruim, malicioso e
pecador será excluído de sua vida e JESUS te transformará num ser imortal e sem pecado.
Enquanto JESUS não vem, suas duas naturezas vão conviver bem juntas e não pense
que apesar de ser um adolescente de DEUS que sua natureza carnal morreu. Ela continua bem
viva, querendo te dominar, mas caberá a você escolher JESUS diariamente em sua vida e a medida
que você se relaciona com ELE, que O adora, que O louva, que submete suas vontades a SUA
vontade, mais perto você ficará de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Nascer de
novo e ser uma nova criatura é algo indescritível. Somente quem já passou pelo novo nascimento
sabe do que estou falando. Tenha um ótimo dia, sempre alimentando sua natureza espiritual.
Siga com o SENHOR.
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Treze de Janeiro
O Evangelho Num Só Verso
Porque DEUS amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida
eterna. João 3:16
Se um dia alguém te perguntar qual a principal história da Palavra de DEUS, qual o foco
central daquele livro preto com bordas douradas, basta você sempre se lembrar de nosso verso
de hoje. Este verso consegue sintetizar a mais linda de todas as histórias bíblicas jamais contadas.
Ela conta a história de um DEUS que te amou tanto que deu seu próprio FILHO para morrer por
um pecador igual a você.
Conta-se uma história real onde um menino de rua transitava por uma fria cidade
europeia e ele com uma fome muito grande foi pedir comida para um policial.
- Não tendo como ajudar o menino. Ele o encaminha a uma grande casa na esquina e lhe diz que
ao bater na porta a senhora que mora lá só iria lhe atender se ele soubesse a senha. O policial
disse que a senha que abria aquela porta tão abençoada era João 3:16
Ele foi lá, bateu e a senhora pediu a senha como de costume e ele disse João 3:16 sem
ter a menor noção de quem era João e o que aqueles números estavam fazendo perto daquele
nome de um homem. Para sua grata surpresa, uma senhora elegantemente vestida e muito
educada lhe recebe e pergunta o que ele precisa e ele com toda a simplicidade diz que só gostaria
de ganhar um casaco e um pedaço de pão para poder seguir o seu caminho.
Aquela senhora lhe pergunta se ele gostaria de comer ao invés de só ganhar um pedaço
de pão e se antes de comer ele não gostaria de tomar um bom banho. Ela lhe mostrou um lindo
e espaçoso banheiro com uma banheira enorme, toalhas branquinhas, shampoo, condicionador,
sabonete e desodorante olhando para ele, só esperando ele dizer sim. Ele aceitou e perguntou
para si mesmo quem deveria ser esse tal de João 3:16, pois ele só queria um casaco e um pedaço
de pão e agora ele tinha ganho um banho maravilhoso que há muito tempo ele não tomava e uma
refeição completa.
Depois do banho, o garoto ganhou roupas novas, pois suas roupas estavam velhas e
fedidas. Quando ele começa a vestir, ele se pergunta de novo quem era esse tal de João 3:16 que
além de banho e refeição também lhe dava roupas. Ao sair do banho aquela senhora o conduz
para a sala de jantar e lá estava a mais linda mesa com as melhores comidas que ele já havia
visto. Aquela senhora pede para ele fechar os olhos e agradece a DEUS pela refeição. Mais uma
vez sua mente infantil se volta para o tal de João 3:16 que já lhe havia garantido um banho,
roupas novas e agora uma refeição dos sonhos.
Logo depois do almoço aquele menino começou a bocejar e aquela senhora pergunta se
João 3:16 poderia lhe dar uma ótima tarde inteira de sono e lhe apresenta um quarto quentinho
com lençóis novos e cobertores bem grossos. Ele como certeza aceita mais esse presente e mais
do que nunca gostaria de saber de uma vez por todas quem era João 3:16. Quando ele acorda, a
mesa do jantar está pronta com sopas e torradas e mais uma vez aquela senhora pede para ele
fechar os olhos para agradecer pelo alimento. Depois de aquele jantar incrível, aquela senhora
pergunta se ele gostaria de saber quem era João 3:16 e diante de um lindo sim, ela pega sua velha
Bíblia e lê para ele o verso de hoje.
João 3:16 fez toda a diferença na vida daquela mulher. Como João 3:16 está mudando a
sua vida e a minha também? “Porque DEUS amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. Você nunca mais
vai se esquecer desta história e desta passagem
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Quatorze de Janeiro
JESUS veio salvar
Porque DEUS enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17
Depois de lermos o evangelho num só versículo, JESUS complementa para quem quiser
ouvir a sua missão principal nesta terra que é a nossa salvação.
JESUS aconselhou muitas pessoas, mas nem todas elas aceitaram seus conselhos, muito
pelo contrário. JESUS curou muitos doentes, mas muitos deles voltaram a ficar doentes talvez
porque continuaram a ter os mesmos hábitos errados de alimentação e de estilo de vida. JESUS
multiplicou pães e peixes, as multidões se deliciaram com o banquete, mas horas depois estas
mesmas pessoas estavam com fome de novo.
JESUS convidou, treinou e capacitou os discípulos, mas mesmo assim Judas escolheu
se perder e traiu JESUS. Nosso líder JESUS ressuscitou a filha de Jairo, a filho da viúva e a
Lázaro, mas nenhum deles está vivo até hoje. Enquanto JESUS esteve conosco, ELE curou,
aconselhou, intercedeu, orou, alimentou, pregou, fez milagres que melhoraram e muito a vida de
muitas pessoas, mas a sua principal missão era salvar aquelas pessoas e te salvar hoje também.
Todas aquelas pessoas que foram abençoadas pelo convívio diário com JESUS incluindo
milhares de adolescentes tiveram a oportunidade de entregar sua vida ao SENHOR e se elas não
O aceitaram, acabaram recebendo todas as bênçãos materiais que JESUS tinha para lhes oferecer
naquele momento, mas eles acabaram rejeitando por escolha própria o melhor presente que só
JESUS CRISTO pode dar para as pessoas que é a sua salvação.
Aceitar JESUS como seu Salvador e Senhor implica em renunciar os prazeres do mundo,
abrir mão de uma vida fácil no caminho largo. A grande maioria da humanidade desde o tempo
de Adão e Eva não querem isso. Com o povo de Israel no tempo de JESUS não foi diferente. Eles
conviveram com JESUS, eles foram abençoados, eles foram os privilegiados que puderam ver
JESUS, ouvi-lo, comer e conviver com ELE, mas quando JESUS falou em perseguição, em
privação, em caminho estreito, em amar o inimigo, em servir o próximo, em lavar os pés dos
escravos, aí houve uma debandada geral. Aqueles ensinamentos não encontraram eco em muitos
corações e a decepção com JESUS foi tão grande, que DEUS os abandonou como o povo escolhido
de DEUS. Cada um deles irá responder pela sua própria salvação e eles tiveram o privilégio que
nenhum outro povo teve no mundo que foi a presença do Filho de DEUS com eles.
Muitos cristãos e isso inclui você adolescente do século XXI são exatamente iguais aos
nossos irmãos judeus dos tempos de JESUS. Eles querem o pão, o peixe, a cura, os sinais, a
profecia, as bênçãos, o perdão, a salvação, mas a imensa maioria não quer uma mudança de vida
como JESUS disse que aconteceria na vida dos seus seguidores. Quando o assunto é entregar a
sua vida inteiramente nos braços de JESUS para que ELE assuma o controle e mostre o caminho
a seguir, quase ninguém O quer como SENHOR.
Quanto JESUS mostra através de Sua Palavra que para amá-lO seus seguidores tem que
guardar os dez mandamentos da lei de DEUS, uma legião de cristãos prefere ficar do jeito que
está- perdido- 7que ir ver o que JESUS os pede em Êxodo 20. No fundo muitos cristãos tem uma
vidinha cristã bem superficial, talvez a tenha apenas para dizer que tem uma religião, que acredita
numa força e que afinal “todos os caminhos levam a DEUS”.
Hoje você entendeu de uma vez por todas que a missão de JESUS é te salvar.
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Adole Brasil
Segunda Semana

Descreva aqui o seu
apaixonar-se por Jesus
Escreva abaixo em seu diário semanal

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________

Robinson H. Amorim
editadole
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Quinze de Janeiro
Condenados ou Salvos
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está
condenado, porque não crê no nome do unigênito FILHO de DEUS.
João 3:18
Depois de uma noite fantástica do mais absoluto repouso e mesmo sabendo que a grande
maioria dos adolescentes cristãos ou não avançam nas sagradas horas do descanso para curtir
as redes sociais, é sempre bom levantar para encarar mais um dia de lutas, trabalhos e desafios.
Parece uma coisa simples levantar e sair para mais um dia de lutas, mas conheço uma
mãe que gostaria que seu filho adolescente acordasse com esse apetite de ir à luta, estudar,
estagiar e trabalhar. Seu filho de quinze anos está viciado em jogos on line e para ele quanto
menos ele tiver contato com outras pessoas melhor. Não é nada fácil para os pais ter que conviver
com filhos viciados em jogos, em internet e cada vez mais adolescentes modernos se isolam em
seus mundos para evitar confronto, competição ou mesmo uma oportunidade de crescimento
estudantil ou profissional.
Ontem aprendemos com nosso líder JESUS que Sua principal missão era e é salvar seus
filhos mortais e pecadores, mas hoje vamos ler mensagens muito diretas recebidas também de
JESUS e ELE irá nos alertar sobre o que vem a ser condenação.
Dê uma olhada em nosso verso de hoje novamente. Agora que você leu, você que já O
aceitou como Salvador e Senhor de sua vida, pode dizer em alto em bom som para quem quiser
te ouvir: Glória, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do SENHOR, pois ainda na
adolescência de sua vida você se entregou, se batizou e entronizou JESUS CRISTO no trono de
seu coração ,da sua mente e graças a essa sua escolha você tem uma vida plena e abundante.
Você tem esperança e é movido por ela.
Mas vamos continuar lendo o verso 19 e deixando que JESUS mesmo te explique que
condenação é esta: “A condenação é esta: A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as
trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. E JESUS continua no verso 20: “Todo aquele
que pratica o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas.
Para finalizar JESUS te conforta no verso 21: “Mas quem vive de acordo com a verdade
vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em DEUS. ”
Caro adolescente do SENHOR JESUS, hoje mais do que nunca aprendemos diretamente
com ELE que existe uma diferença muito grande entre os que acreditam em JESUS e os que não
acreditam, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Aprendemos algo sobre obras boas e obras
más. As obras não têm o poder de nos salvar senão o sangue de JESUS não teria sido válido para
isso, mas as obras mostram para você mesmo de que lado efetivamente você está. Se suas obras
são boas, se você as faz motivado pelo seu amor a JESUS então você está andando no caminho
da luz e quem anda na luz não precisa ter medo da escuridão.
JESUS CRISTO é o caminho, é a verdade, é a vida e também é a luz. Que maravilha saber
que enquanto permanecermos em JESUS, enquanto continuarmos dia a dia apaixonados por
ELE, tentado de alguma forma fazer a Sua vontade, procurando ficar com ELE a maior parte de
nosso tempo livre, encontrando tempo para orar, louvar e aprender com ELE através de Sua
Palavra, não sofreremos a tão temida condenação. Estar em JESUS será sempre uma incrível
sensação de liberdade e salvação. Quanto te perguntarem se você está salvo em JESUS você pode
dizer com todas as forças que “Não há nenhuma condenação para quem está em CRISTO JESUS”.
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Dezesseis de Janeiro
A Grande Virtude de João Batista
É necessário que ELE cresça e eu diminua. João 3:30
Como é bom abrir diariamente e aprender diretamente da Palavra de DEUS os princípios
e valores que iremos levar conosco por toda a vida. O próprio JESUS CRISTO falou que de todos
os homens que nasceram de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Enquanto
muitos profetas incluindo Isaías profetizaram que o Messias viria, João Batista foi o profeta
abençoado por DEUS que batizou JESUS CRISTO. Você adolescente já conseguiu imaginar que
privilégio, que honra, que bênção ter batizado o próprio JESUS? João Batista viu JESUS, ele O
tocou, presenciou os milagres e as mensagens de JESUS. Ele tinha uma nobre missão de preparar
os israelitas para o encontro com o Cordeiro de DEUS.
João Batista tinha muitas virtudes e você como adolescente de DEUS também tem as
suas, mas vamos nos demorar nas virtudes deste profeta para vermos como DEUS o abençoou.
João Batista era corajoso. Chamar os pecadores de pecadores não é para qualquer
pregador. Ter a coragem de chamar os pastores e líderes da igreja que ele frequentava de raça de
víboras é porque ele tinha muita moral. Ele decidiu pregar no deserto, onde o conforto, o ar
condicionado e a água de coco não existem. Palavras como vida mansa, tranquilidade, calma, paz
e suavidade nunca estiveram no currículo de João Batista. O seu púlpito era no deserto e se
alguém quisesse ouvir suas mensagens deveria se dirigir para lá. Teria que sentir calor, sede e
talvez passasse por algum outro inconveniente, mas seu lugar de testemunhar era lá e o povo que
fosse até ele.
João Batista era destemido. Ele pregava, pregava, falava a verdade sem meias palavras.
Com João Batista não existia a menor chance de se curvar para o erro e as mentiras. Ele como
profeta de DEUS se manteve fiel a sua missão de advertir o povo de Israel de que o verdadeiro e
tão esperado Messias havia chegado. Ele mostrava pela Bíblia do Velho Testamento de que as
profecias já haviam se cumprido e que JESUS agora, o Cordeiro de DEUS estava entre eles.
João Batista era um pregador e também batizava a todos quantos aceitassem JESUS
como seu SALVADOR E SENHOR. A Palavra de DEUS não nos diz quantos, mas muitas pessoas
foram batizadas por João Batista. João Batista permitiu que seus próprios discípulos que o
ajudavam no dia a dia de seu ministério, o abandonasse para seguir a JESUS. Ele não os impediu,
não criou obstáculos, não ergueu nenhuma barreira. Ele simplesmente liberou seus discípulos
para seguirem o verdadeiro Mestre e SENHOR. Ele poderia ter alegado todo o empenho que ele
teve que fazer para formar seus próprios discípulos, mas João Batista sabia que mais cedo ou
mais tarde seus discípulos deveriam abandoná-lo para seguir JESUS. O fato dele não ter se oposto
mostra quanto respeito ele tinha pelo ministério de JESUS.
Creio que a maior e mais importante virtude de João Batista foi reconhecer o momento
certo em que o ministério de JESUS e o próprio JESUS deveria se sobressair e ele deveria
permanecer quase que no anonimato. Nada para mim foi tão importante no caráter de João
Batista quanto a humildade. Não são todos os líderes, pastores, sacerdotes e outros líderes
espirituais que tem a virtude da humildade como algo natural em seu caráter. Depois de ter
plantado o caminho para o ministério de JESUS, depois de perder seus discípulos, depois de ver
toda a ascensão do ministério de JESUS, depois de ver grandes multidões seguindo a JESUS ao
invés de trazer o mérito para si como precursor, ele diz: Importa que ELE cresça e eu diminua.
João Batista morreu decapitado, mas deixou para a humanidade um legado de humildade. Um
dia na nova Jerusalém teremos o privilégio de cumprimentar pessoalmente o primo de JESUS.
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Dezessete de Janeiro
Quem tem o FILHO
Todo aquele que crê no FILHO tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita
o FILHO não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de DEUS. João 3:36
Quanto mais tempos os adolescentes de DEUS passam na companhia de JESUS,
louvando e exaltando o SEU nome, estudando, lendo, meditando na Palavra de DEUS, reservando
parte de seu precioso tempo para orar por você, pelos seus familiares e amigos, mais você estará
alimentando a sua natureza espiritual e com certeza seu relacionamento com DEUS PAI, DEUS
FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO será aperfeiçoado.
Quando eu era jovem assisti uma semana de oração que marcou minha vida e não foi
pelo orador famoso, pelos cantores engravatados, nem pelo poderoso e enorme coral que nem
lembro mais se cantou nesta semana e muito menos pelos membros que lotavam a referida
semana. O que marcou para sempre essa semana foi o tema principal: “Quem tem o FILHO tem
a vida. Quem não tem o FILHO não tem a vida”. Não me lembro de todas as mensagens, mas
nunca mais esqueci que ter a tão sonhada vida eterna é o melhor presente que JESUS dá a todos
que O aceitam como SALVADOR E SENHOR dependem exclusivamente de ter JESUS em nossa
vida.
Não iremos ter vida eterna por pertencermos à uma família cristã desde o dia de nosso
nascimento, por fazermos parte ativa em qualquer igreja cristã, por sermos bonzinhos (se é que
alguém consegue ser assim o tempo todo), por cantarmos no coral, por sempre participarmos da
missão de pregar o evangelho em locais desconhecidos, por sermos fiéis nos dízimos e nas nossas
ofertas.
DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO foram extremamente sábios quando
elaboraram o plano de nossa redenção e neste projeto não poderia haver nada de que o homem
se orgulhasse no futuro. Não deveria haver merecimento por obras de nenhum ser humano falível
e pecador. Exatamente para evitar a prepotência e arrogância de qualquer ser humano pecador
no futuro que a TRINDADE fez questão de determinar que a salvação do ser humano seria um
presente e esse presente se chamava JESUS. Ele viria, pregaria, suaria a camisa da missão e se
entregaria como um sacrifício vivo e agradável ao seu DEUS PAI.
Não teremos nossa salvação eterna comprada por qualquer obra que façamos, por
nenhuma penitência que erradamente muitos ainda fazem para pagar pelos seus pecados. Estas
pessoas não conhecem a história da redenção onde pecadores não pagam mais pelos seus
pecados, pois JESUS já foi o sacrifício suficiente para apagar os pecados de nosso coração.
Milhares de pessoas sobem escadas de joelhos, se machucam, se dilaceram e nada disso tem o
menor valor, pois o SENHOR já fez isso por eles e, portanto, eles não precisam mais disso para
nada. Muitas pessoas fazem isso por gratidão a alguma bênção recebida, mas uma singela oração
de gratidão já é suficiente. Não precisamos nos penitenciar, nos sacrificar para mostra nossa
gratidão à tão imenso amor.
Hoje você adolescente de DEUS aprendeu com as palavras claras da Palavra de DEUS
que sua vida eterna, sua maior recompensa por seguir a JESUS aqui nesta terra de pecado,
depende de você ter ou não ter o FILHO DE DEUS na sua vida e ponto final. Quem tem o FILHO
tem a vida, quem não tem o FILHO não tem a vida. Basta apenas você crer no FILHO de DEUS e
viver segundo as suas orientações para poder usufruir de momentos incríveis ao lado de JESUS
na Nova Jerusalém. Ter o FILHO depende de você querer, pois o FILHO não vai entrar na porta
do seu coração e vai lhe impor uma vida que você não quer ter. Quem tem o FILHO tem a vida.
Quem não tem o FILHO não tem a vida. Nunca mais você se esquecerá destas palavras de JESUS.
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Dezoito de Janeiro
Seis Homens no Currículo
Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe JESUS: Tens razão em
dizer que não tens marido, pois já tiveste cinco maridos e o que agora tens
não é teu marido. Isso disseste com verdade. João 4:17 e18.
Muito provavelmente se o título dessa meditação fosse JESUS e a mulher samaritana,
você adolescente talvez já se lembrasse da história e quem sabe nem iria se dar ao luxo de ler o
que preparei para sua meditação de hoje.
O encontro de JESUS com a samaritana da cidade de Secar te traz lições importantes
para sua vida espiritual e porque não dizer para sua vida prática. Seu primeiro aprendizado é que
JESUS veio à esta terra para quebrar vários preconceitos e paradigmas, sem quebrar os princípios
e valore eternos que ELE mesmo instituiu em sua Lei. No tempo de JESUS um homem judeu não
falava, não se dirigia aos samaritanos porque eles se achavam melhores, superiores, nação santa,
povo escolhido e por essa atitude arrogante de se acharem melhores que todos os povos, eles
desprezavam os samaritanos.
JESUS quebra as regras e fala com a mulher e não devia ser uma mulher fácil de se
relacionar, pois ao longo de sua vida sentimental ela teve relacionamento com seis homens
diferentes e este último homem nem era seu marido. Muito provavelmente este seria também
descartado em poucos dias. Quando JESUS fala sobre sua vida sentimental, a primeira reação
da samaritana foi dizer que JESUS era profeta e isso você comprova no verso 19.
Seu segundo aprendizado do dia é que você durante a adolescência deve aprender a se
relacionar com outros adolescentes do sexo oposto, mas antes que isso venha a acontecer na sua
vida, te deixo a dica de ler um pouco a respeito do que os especialistas escrevem a respeito destes
adolescentes. Seria bom ler também sobre comportamento, temperamento e hábitos dos homens
e das mulheres. Quanto mais você ler mais você se preparará para evitar problemas de
relacionamento no futuro.
O namoro, a amizade, uma boa conversa, algumas tardes de sábado com amigos no
parque, uma conversa reservada com seus pais, são formas de se relacionar com as pessoas e
com certeza absoluta vão facilitar e muito sua futura vida no ambiente de trabalho, na igreja, na
faculdade e na futura construção de sua própria família. Quando chegar sua hora de procurar
uma namorada, você já terá bagagem em termos de relacionamento e você verá na prática como
valeu a pena ter aceito essa dica.
Aquela mulher samaritana não sonhava o que iria acontecer na sua vida naquele dia. Ela
encontrou em JESUS o profeta que mudou completamente o rumo de sua vida nesta terra. Para
a mulher samaritana, JESUS era o caminho, a verdade e a vida, a água viva que saciou a sua
sede de verdade. JESUS era o bálsamo para sua vida cansada e errante. JESUS era para ela o
Pão da vida. ELE conseguiu matar a sua sede, sua fome espiritual. Somente a presença, as
palavras e o poder de JESUS podem trazer este tipo de mudança na vida de qualquer pessoa e a
samaritana foi a mulher abençoada que teve sua vida transformada graças ao contato pessoal
com seu novo líder JESUS.
Você adolescente não precisa ter o mesmo tipo de vida atribulada como teve aquela
mulher samaritana. Apesar do pecado continuar sendo a tragédia desse nosso planeta e quanto
mais perto estivermos da volta de JESUS, temos a garantia bíblica de que tudo irá de mal a pior,
nem por isso, você deve relaxar e viver fora dos caminhos do SENHOR. Ore ao seu DEUS pedindo
sabedoria para aprender a se relacionar com outros adolescentes, seus pais, seus irmãos, seus
parentes e seus amigos. Seu futuro será mais tranquilo quando você se dedicar a arte de se
relacionar bem. Bom dia para você.
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Dezenove de Janeiro
A Verdadeira Adoração
Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores, adorarão
ao PAI em espírito e em verdade, pois o PAI procura a tais os que assim O
adoram. João 4:23
Aquela mulher samaritana de cinco maridos e um amante perguntou a JESUS qual era
o lugar para a verdadeira adoração, se era um monte em Samaria ou no templo de Jerusalém.
JESUS a surpreende dizendo que viria o tempo que nem o monte de Samaria e muito menos o
templo de Jerusalém seria o lugar de adoração.
Se eu te perguntasse sobre o que vem a ser adoração, qual seria a sua resposta? Para
você adorar à DEUS significa fazer o que? Quando você pensa em adoração, você lembra de louvor,
de música e de um lindo instrumento musical? Será que você vincula adoração sempre ao fato
de ir à sua igreja e lá ajoelhar e orar? Quando você se lembra de adoração, você lembra que pode
adorar ao SENHOR no ambiente de seu quarto? Já parou para pensar que sua casa pode ser um
lugar da mais perfeita adoração?
Com o verso de hoje, aprendi com JESUS que adoração independe de lugar. Se ele
descartou Samaria e a própria cidade de Jerusalém, onde existia o templo do rei Salomão, então
entendo que adoração é um estilo de vida e não um momento em alguma igreja ou sinagoga. A
Palavra de DEUS nos diz que DEUS é Espírito e desta forma poderemos adorá-lo em qualquer
lugar digno e decente. Como DEUS é Espírito, podemos e devemos adorá-lo, tão logo acordemos.
Quanto mais tempo você passa na companhia de DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO
SANTO, mais você irá ampliar o sentido da verdadeira adoração. Ficar na companhia da Trindade,
estudar com tempo a maravilhosa Palavra de DEUS, investir tempo em louvar e ter uma lista de
amigos e parentes pelos quais orar diariamente fará toda a diferença.
Quando você sai deste seu primeiro momento com DEUS no seu quarto e encontra aquele
desjejum fantástico na sua mesa de café da manhã, qual deveria ser sua primeira reação?
Adoração. Se adoração passar a ser parte de seu estilo de vida, vai ser inevitável você não fechar
seus olhos e mais uma vez agradecer ao seu DEUS pelo alimento que seus pais, através das
bênçãos de DEUS, puderam lhe outorgar.
Quando adolescentes de DEUS saem de casa rumo ao cursinho, ao estágio ou mesmo
ambiente de trabalho, por que não ouvir uma música em seu celular que realmente honre e
dignifique o nome do SENHOR? Muitos adolescentes só ouvem ou só cantam músicas que louvam
ao SENHOR quando vão em suas igrejas, pois durante toda a semana parece que eles de esquecem
de sua vida de adoração ao verdadeiro DEUS e descambam para ouvir e glorificar as músicas da
serpente.
Quando você chegar a seu ambiente de trabalho, escola ou estágio e resolver agradecer a
DEUS através de uma silenciosa oração toda a proteção e o cuidado que ELE teve com você, isso
é adoração. Se antes de você almoçar, você se lembrar de que aquela refeição só se tornou uma
realidade na sua vida, porque as bênçãos de DEUS se multiplicaram em sua vida, isso também é
adoração. Se no final de mais um dia, você trocar o lixo dos seriados americanos, onde só se
aprende violência, mentira e sexo e resolver abrir mais uma vez a Palavra de DEUS ou mesmo um
bom livro onde o temor de DEUS será a nota tônica, isso é adoração.
Quando antes de dormir, você faz uma reflexão do seu dia e vê que conseguiu cumprir
todas as suas tarefas de estágio, de trabalho e mesmo de colégio, você conseguiu se alimentar
adequadamente, isso é adoração. Suas atitudes em casa honrando e dignificando o nome de seus
pais, os ajudando em tarefas domésticas, ajudando seus irmãos mais novos com tarefas,
mostrarão ao mundo que você é um adolescente que entendeu que adoração é um verdadeiro
estilo de vida.

ROBINSON HUGUENIN AMORIM

2
9

Vinte de Janeiro
O Alimento de JESUS
Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34
Que bom que você resolveu ler mais uma vez esta singela meditação. Saber que existem
adolescentes do outro lado lendo e quem sabe até gostando do que você escreveu, realmente é
gratificante e estimulante. Acordar cedo, seguir o exemplo de JESUS que buscava o PAI nas
primeiras horas da manhã é uma excelente escolha, talvez uma das melhores de sua vida. Dobrar
os joelhos para pedir, agradecer e interceder, louvar, abrir a Palavra de DEUS para aprender mais
um pouco a cada dia é um exercício de escolha e você com certeza está fazendo a escolha certa.
Depois de tanto conviver com adolescentes aprendi que existem duas coisas que eles
realmente amam de verdade: comer e dormir. Adolescentes em geral gostam de comer do que lhes
agrada o paladar, mas nem sempre ou quase nunca o que lhes agrada o paladar é o mais
recomendado para uma saúde a toda prova. Quando você digita obesidade na adolescência em
qualquer navegador você irá realmente impressionado até onde pode chegar adolescentes que
resolveram amar o paladar e não a saúde.
Muitos adolescentes já estão vivendo com a saúde extremamente debilitada, pois seus
pais não os souberam alimentar desde a infância e devido ao excesso de doces, bolos, tortas,
vitaminas, mingaus, chocolates e refrigerantes seu corpo irá pagar um preço alto na sua
adolescência. Os adolescentes obesos não por sua própria culpa e sim pelo erro e falta de
informação dos pais, sofrem discriminação em qualquer ambiente em que ele estiver. Era para
ter uma adolescência normal saindo com os amigos, se divertindo, se dando ao luxo de comer
uma boa pizza pelo menos uma vez no trimestre, mas nada disso muitos podem fazer, pois para
perder o tão desnecessário excesso de peso qualquer excesso deve ser evitado.
Nosso verso de hoje fala de um outro tipo de comida. Um tipo de alimento espiritual que
não vai encher sua barriga, mas irá encher seu coração, sua mente. Como um legítimo israelita,
JESUS se alimentava naturalmente da comida típica do povo de Israel e creio firmemente que
JESUS comia peixe, carne de cordeiro, pão, saladas, azeitonas, nozes, coalhada. Em nenhum dos
quatro evangelhos vemos qualquer discípulo sequer comentar que JESUS foi intemperante no
seu estilo de alimentação e mais uma vez, JESUS é nosso modelo de temperança.
Uma boa alimentação é fundamental para sua adoração. Quando você consegue ser
temperante no seu desjejum você consegue chegar bem tranquilo no sábado ou no domingo de
manhã na sua igreja. Quando você consegue almoçar com qualidade, você terá uma tarde incrível
para seu trabalho ou estudo e se você for ainda mais temperante no seu jantar, que na verdade
deveria ser apenas um módico lanche, você verá que sua noite foi excepcionalmente aproveitada
para o seu descanso, pois seu estomago não precisou se empenhar tanto para digerir o que você
comeu.
Com sua saúde em dia, seus pensamentos ficam mais claros e também fica mais fácil
para se manter conectado ao PAI graças a suave voz do Espírito Santo. Quando você está comendo
mal, não se exercitando, não fazendo uso regular de água, seu corpo começa a mostrar sinais de
desequilíbrio e seu corpo é um reflexo de seus hábitos. Quanto mais você insistir em não ter
qualidade de vida, mais seu corpo perde a sensibilidade para ser o verdadeiro templo do Espírito
Santo.
O principal alimento de JESUS era o espiritual. ELE amava fazer a vontade de seu PAI.
Como JESUS é nosso exemplo em tudo, fica a dica para você. Quer agradar seu PAI do céu como
JESUS fez? Aprenda com a Palavra de DEUS qual a Sua vontade.
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Vinte e Um de Janeiro
Testemunho Poderoso
Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho
da mulher que anunciara. ELE me disse tudo quanto tenho feito. João 4:39
No início do capítulo 4 do livro de João encontramos uma história incrível do encontro de
JESUS com uma mulher samaritana. JESUS tinha acabado de chegar à cidade samaritana de
Sicar e ficou ali junto a fonte de Jacó. Ao ver uma mulher samaritana pegando água, ELE apenas
lhe pediu um pouco para si. Algo fácil e simples de fazer, mas o problema era que JESUS era um
judeu e ela era uma samaritana e conforme João 4:9, “os judeus não se dão com os samaritanos”.
JESUS veio a este mundo para quebrar todas as regras que separavam seus filhos uns
dos outros. JESUS CRISTO, o DEUS FILHO, eterno, criador do Universo se dignou a falar com
uma samaritana, pois para ELE o passado e o presente de inimizade entre dois povos não
significavam nada. JESUS teria um encontro especial com a mulher samaritana, encontro esse
que mudaria sua vida para sempre.
JESUS CRISTO essencialmente falou sobre salvação. Ele disse que ela poderia beber de
uma fonte espiritual e que nunca mais ela teria sede. A mulher samaritana ao longo de sua vida
conseguiu ter uma vida trágica em seus relacionamentos, pois JESUS sabia que ela já tivera cinco
maridos e um amante, pois seu último relacionamento não era com um seu ex-marido.
Quando JESUS CRISTO mostrou de forma clara e transparente quem era a samaritana
de verdade, sua reação foi: “SENHOR, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta” João 4:19.
Depois de mais alguns momentos de conversa com JESUS, ela vai para a sua cidade e testemunha
para quem quiser ouvir sobre ELE. Mas conforme João 4:29, sua dúvida a respeito de JESUS
ainda permanecia. Veja João 4:29: “Será porventura o CRISTO”?
Você adolescente de DEUS que gosta de uma boa conversa com seus amigos já parou
para imaginar que privilégio que esta samaritana teve? Ela conversou, ela confabulou, ela teve
alguns momentos a sós com o Rei dos reis e SENHOR DOS SENHORES. Quantas pessoas neste
mundo não gostariam de ter tido um tempo a sós com JESUS? Aquela mulher teve. Enquanto
nós, seus discípulos modernos, só podemos conversar com o SENHOR através da oração, ela viu
o SENHOR face a face. Uma privilegiada e uma testemunha do que JESUS pode fazer na vida de
quem quer ser seu discípulo.
Em Samaria, ela testemunhava, ela contava os detalhes a respeito de JESUS, ela deve ter
repetido algumas vezes a história que JESUS sabia quantos maridos ela tinha e que até sabia do
seu amante. Ela falava de JESUS, mas certeza mesmo se ELE era o Messias ela não tinha. Foi
necessário que os samaritanos fossem ter com JESUS e pedissem para que ELE ficasse com eles
por dois dias. Veja o resultado do encontro dos samaritanos com JESUS: “Muitos outros creram
nele, por causa de sua palavra e disseram à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós
cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador”.
O testemunho apaixonado de uma mulher apaixonada por JESUS trouxe salvação ao povo
samaritano.
Não é realmente incrível o que JESUS consegue fazer na vida das pessoas? Do mesmo
jeito que a mulher samaritana foi encontrada por JESUS, qualquer adolescente que O procurar
será sempre bem recebido. Não importa quão longe os adolescentes tenham chegado no lamaçal
do pecado, o importante é que JESUS pode e irá encontrar todos adolescentes que O escolheram
como seu Salvador e Senhor. Nosso líder JESUS não irá arrombar a porta de sua mente
implorando pela sua adoração. Aceitar seu jugo ou não está exatamente nas suas mãos. A escolha
por JESUS sempre será sua.
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Vinte e Dois de Janeiro
Sem Ajuda por Trinta e Oito Anos
Estava ali um homem enfermo havia trinta e oito anos. João 5:5
O capítulo cinco de João começa com uma história inacreditável. Existia um tanque
famoso chamado Betesda, junto à Porta das Ovelhas e que tinha cinco pavilhões e para lá se
dirigiam os coxos, enfermos e os paralíticos. Essas pessoas acreditavam em milagres, pois a
própria Palavra de DEUS nos diz que um anjo descia do céu uma vez por dia e agitava a água. O
doente que fosse mais rápido caia na água e sarava de qualquer doença.
Quando JESUS chega no tanque de Betesda, ele vai ao encontro de um filho seu, uma
criatura sua que estava ali parado havia trinta e oito anos. Você já parou para pensar o que é
viver trinta e oito anos esperando por uma oportunidade? Imagina acordar diariamente no mesmo
lugar, tendo que depender da ajuda de terceiros para comer e ir ao banheiro? Será que estas
pessoas que porventura o ajudavam nunca intercederam para ajudá-lo a se jogar na água? Será
que existia alguém que preparava suas três refeições, ou mesmo lhe desse um banho, que lesse
a Palavra de Deus para ele antes deste cidadão dormir? Quem seriam as bondosas pessoas que
levavam este cidadão ao médico, ao dentista ou mesmo para dar uma volta no parque? Alguém
se importava se ele ia ao templo ou não?
Será que os seus pais lhe davam a atenção que ele merecia ou será que seus pais já
haviam morrido? Será que no meio de milhões de israelitas, no meio do povo de DEUS existia
alguém que o amasse? Muitas dessas perguntas talvez nunca tenhamos a resposta, mas creio
que a maioria delas seria respondida com um belo não. Se houvessem pessoas que o amassem e
se interessassem de verdade por ele, já o teriam jogado na água há muito tempo.
Fico imaginando que dia fantástico para aquele enfermo quando viu JESUS entrar
naquele ambiente de sofrimento, dor e também de esperança. Ninguém, absolutamente ninguém
tinha feito nada de relevante por ele ao longo desses trinta e oito anos, mas algo acontece quando
JESUS resolve agir. Naquele dia ele dever ter acordado com os mesmos péssimos pensamentos
do dia anterior, seria mais um dia rumo aos trinta e nove anos de sofrimento. Ele não tinha a
menor noção de que naquele dia ele encontraria com o Criador do Universo, o doador da vida e
não do sofrimento.
JESUS CRISTO se aproxima dele e lhe faz uma pergunta incomum e a meu ver um tanto
engraçada: “Quer ser curado”? Mas lógico que ele queria ser curado. Se você estivesse há trinta e
oito anos sofrendo, tudo o que ele mais queria era ser curado. JESUS CRISTO, nosso Criador,
nosso Redentor, nosso Salvador, sempre respeitando o direito de escolha de cada um, queria ouvir
deste seu filho a sua resposta. O paralítico foi bem claro: “SENHOR, eu não tenho ninguém que
me ponha no tanque”. João 5:7
Que dia fantástico quando JESUS encontra o paralítico e quando o paralítico encontra
JESUS. O que mais o Criador da humanidade queria fazer naquele exato momento era libertar o
paralítico de seu sofrimento. Então JESUS o cura e uma nova vida começa para aquele enfermo.
JESUS CRISTO tem o poder de curar verdadeiramente qualquer filho seu, por mais complicada
que seja a doença, por mais complexa que possa parecer, nosso JESUS é especialista em
impossibilidades e o que para mim e você é impossível, para ELE tudo é possível.
Que dia incrível aquele dia. Um filho de DEUS acorda paralítico e depois de alguns
momentos com JESUS sua saúde foi restabelecida. Que DEUS incrível que faz milagres e
transforma a vida de seus filhos! Você já teve seu encontro com JESUS? Ele faz parte da vida?
Você O conhece de verdade? O que falta para você aceitar JESUS?
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Adole Brasil
Terceira Semana

Descreva aqui o seu
apaixonar-se por Jesus
Escreva abaixo em seu diário semanal

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________

Robinson H. Amorim
editadole
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Vinte e Três de Janeiro
JESUS O FILHO DE DEUS
Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, na verdade vos digo que o
Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai;
porque tudo quanto ELE faz, o Filho o faz igualmente. João 5:19
JESUS CRISTO saiu da eternidade, abandonou a glória do céu, o privilégio de ser adorado
e servido diariamente por milhões de anjos, tinha a companhia visível de DEUS PAI e DEUS
ESPÍRITO SANTO, se fez criança, se tornou um de nós e qual seria então Sua grande missão na
terra? Qual seria a principal missão de JESUS em nossa terra? Qual seu objetivo supremo ao
deixar um céu puro e vir à este mundo se misturar com pecadores?
JESUS tinha acabado de curar um de seus filhos que estava paralítico havia trinta e oito
anos e a ordem que ELE havia dado ao paralítico era bem clara: “Levanta-te toma o teu leito e
anda”. João 5:8. Acontece que este dia era sábado e uma das infinitas regras criadas pelo
judaismo em relação ao sagrado dia de sábado criado pelo próprio JESUS, por DEUS PAI E DEUS
FILHO na semana da criação, dizia que ninguém poderia carregar o seu leito, que na verdade era
uma espécie de esteira, no dia de sábado, pois era considerado trabalho.
Foi exatamente neste momento que os judeus conservadores e observadores da letra da
lei e não de seu espírito começaram uma série interminável de perseguições a JESUS. O apóstolo
João escreveu vinte e oito versículos a respeito da missão de JESUS, onde ELE tenta explicar
verdades totalmente desconhecidas para os judeus.
Prezado adolescente, pense por um instante como seria complicado para um judeu que
só havia ouvido falar de DEUS PAI em toda a sua vida, ouvir agora da boca de um cidadão
chamado JESUS, filho de Maria e um carpinteiro José, falando em alto e bom som as seguintes
palavras: “Na verdade, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
se o não vir fazer o Pai; porque tudo quanto ELE faz, o Filho o faz igualmente. Porque o PAI ama
o FILHO e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que esta lhe mostrará para que vos
maravilheis. Pois assim como o PAI vivifica os mortos, assim também o PAI vivifica aqueles a
quem quer”. João 5: 19-21.
Pronto, agora caberia aos israelitas aceitarem JESUS como FILHO DE DEUS, do DEUS
CONOSCO, DO PAI DA ETERNIDADE ou não. Você acredita que JESUS é quem ELE disse quem
era? Sim, pode ter certeza absoluta que JESUS é o FILHO DE DEUS, pois a Palavra de DEUS nos
garante isso.
Muitos adolescentes que não conhecem a JESUS ou só conhecem de ouvir falar, acham
que ELE era um homem muito bom, outros o acham um revolucionário, outros quem sabem o
acham um grande pensador e que dividiu a história da humanidade em dois momentos. A grande
maioria dos adolescentes que não conhecem a JESUS não fazem a menor ideia de quem ELE seja
de verdade. Eles têm uma visão muito pequena de quem é JESUS e não tem a menor ideia das
profundas transformações que somente ELE pode fazer em nossa vida, em nossa mente e em
nosso caráter.
Você que talvez já seja um(a) adolescente de DEUS sabe perfeitamente quão abençoado
você é por conhecer a JESUS como o único FILHO DE DEUS. Louvado e engrandecido seja o nome
do SENHOR, pois JESUS CRISTO é exatamente quem ELE se diz ser. Você pode um dia ter
aceitado JESUS como seu SENHOR e SALVADOR. Olhe ao seu redor e verás que a grande maioria
de seus amigos não O conhecem e você foi escolhido por DEUS para saber antes deles essas
preciosas verdade. Amém por isso.
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Vinte e Quatro de Janeiro
Três Presentes de JESUS
Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou
da morte para a vida. João 5:24
Minha versão bíblica me diz que entre os versos 19 e 47, JESUS estava explicando os
detalhes de Sua missão na terra. JESUS deixou a eternidade para vir morrer no lugar de cada
adolescente que se reconhece um pecador, um indigno de receber a maravilhosa salvação que só
existem em CRISTO JESUS.
Leia de novo o nosso verso e você verá que lá existem três presentes que JESUS nós dá,
mas antes ELE nos mostra quem pode recebê-los: “Os que ouvem a minha palavra e creem
naquele que me enviou”. Então JESUS está deixando bem claro pelo menos na minha singela
compreensão que os três presentes não são para todos. Alguns que recebemos de DEUS são
condicionais, existem condições específícas para recebê-los. DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS
ESPÍRITO SANTO respeitam muito o seu direito de escolha e podemos ou não concordar com as
condiçôes divinas.
Neste caso específico dos três presentes a primeira condição é ouvir as palavras de
JESUS. Neste mundo moderno existem muitas, mas muitas vozes te chamando, outras clamando
para serem ouvidas, outras falando bem baixinho para que você o ouça, os professores irão falar
desde o dia em que você entrar na escola até o dia em que você sair de um curso de doutorado.
Ao longo de sua caminhada de vida, você adolescente terá que ouvir seus pais, seus irmãos, seus
líderes religiosos, seu (sua) namorado(a), mas para receber os três presentes que JESUS quer te
dar você terá que ouvir a SUA voz através da Sua Palavra. Quando você quer falar com JESUS,
você dobra os seus joelhos e clama ao SENHOR e ELE vai te ouvir. Quando ELE quer falar com
você, você precisa abrir a sua Palavra e ouvir os seus ensinamentos. Você abre e deixa que ELE
fale. Se quiser ouvir as mensagens que ELE falou, você deverá se concentrar em ouvi-lO lendo
regularmente os quatro evangelhos.
A segunda condição específica para ganhar os três presentes de JESUS é crer naquele
que havia enviado JESUS CRISTO a este mundo e esse você sabe muito bem quem é: DEUS PAI.
Parece fácil acreditar em DEUS, mas é preciso de um presente especial de JESUS chamado fé
para acreditar num DEUS incrível e ao mesmo tempo invisível.
Os três presentes que JESUS dá aqueles que ouvem as suas palavras e creem em DEUS
PAI são: vida eterna, não entram em juizo e passaram da morte para vida. O sangue de JESUS
na cruz do Calvário nos purifica de todos os nossos pecados e este sangue é a garantia divina de
que teremos vida eterna livre para sempre do maldito pecado que hoje nos consome. Vida eterna
com JESUS siginifica que nunca mais o inimigo se levantará para nos pertubar e nos machucar.
Quando JESUS voltar pela segunda vez à esta terra, nós receberemos um corpo transformado
num abrir e fechar de olhos com o dom da eternidade embutido nele.
O melhor da eternidade é que DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS ESPÍRITO SANTO estarão
para sempre conosco. Nenhuma separação, nada de choro, nada de pecado, nada de despedida,
nada de saudade, pois sempre que quisermos ver a TRINDADE, ela estará lá pertinho de nós e
bem visível por sinal. Quer um presente melhor do que saber que por toda a humanidade seu Rei
e Senhor sempre estará ao seu lado? Já se imaginou no meio da multidão de salvos assistindo o
primeiro culto de boas vindas à nova Terra no sagrado dia de sábado que o próprio DEUS instituiu
no Edén? Você quer estar lá nesse culto e louvar e engrandecer o nome do SENHOR JESUS por
tudo que ELE fez para te salvar? Sonhe diariamente com esse dia.
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Vinte e Cinco de Janeiro
JESUS é o DEUS que ressuscita
Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham
nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão: os que tiverem feito o bem, para a
ressureição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
João 5:28 e 29.
Nosso líder e Salvador JESUS CRISTO continuava explicando meticulosamente sua
missão aos pastores do rebanho judaico. Estes eram aqueles líderes que haviam implicado com
ELE por ter curado no sagrado dia de sábado. JESUS CRISTO havia curado um homem que não
havia recebido nenhum carinho e nenhum amor dos seus parentes e muito menos de seus
pastores. Então JESUS chega na vida dessa alma doente, o cura, mostra carinho, soluciona o seu
problema, faz a diferença total nesse seu dia, aí do nada vem os líderes judeus falarem que não
era licito fazer o que JESUS fez no dia de sábado. Se estes pastores soubessem, se acreditassem
que JESUS foi quem fez o sábado e o criou também para que as pessoas pudessem mostrar
carinho e amor uma para com as outras, eles provavelmente não teriam implicado com ELE.
Que visão mesquinha e ridícula podemos presenciar nesta cena: seres humanos que
nunca haviam feito absolutamente nada para melhorar a vida daquele pobre e infeliz paralítico,
questionando o CRIADOR do universo pelo fato dele ter devolvido a vida plena e abundante para
ele. Que mundo é esse que vivemos onde pecadores que não estão dispostos a fazer algo em prol
de alguém reclamam porque o Salvador devolve a vida ao seu próximo?
Antes de meditarmos em nosso verso de hoje, veja este que também fala da missão de
JESUS em João 5:25: “Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os
mortos ouvirão a voz do FILHO DE DEUS e os que a ouvirem, viverão”. Essas palavras de JESUS
tinha acabado de se confirmar com a cura do paralítico, pois se existia alguém naquele tanque de
Betesda que estava morto era o paralítico. Ele estava vivo, respirando, fazendo suas necessidades
fisiológicas nem sei como, comendo os restos que alguém bondoso lhe dava, mas seus sonhos,
seus planos, sua vida abundante e a sua tão sonhada esperança já haviam morrido há muito
tempo em sua vida. Quantos adolescentes não são uns mortos vivos como esse paralítico? Existe
uma geração de adolesceentes que mora nas ruas, que são usuário de droga, que matam, que
assaltam e roubam para sobreviver e só estão aguardando uma bala bem certeira em seus
corações para poderem se despedir deste mundo antes mesmo de completar dezesseis anos.
Vivem no mundo dos vícios, das drogas, da prostituição e do tráfego e já estão mortos, pois mais
cedo do que eles imaginam alguém irá apagá-los.
JESUS CRISTO agora se apresenta como o DEUS que irá ressuscitar os mortos e ELE
deixa bem claro que haverá duas ressureições: a ressurreição para a vida e a ressureição para o
juízo. JESUS fala que a base para qualquer uma das duas ressurreiçôes são as nossas obras.
JESUS não falou que nossa salvação depende de nossas obras, pois você e eu sabemos que a
nossa salvação foi um presente que nos foi dado pelo seu sangue que jorrou na cruz do Calvário
para nos salvar. Mas JESUS nos diz que nossas obras boas ou más farão a diferença quando ELE
vier pela segunda vez à esta terra e nos ressuscitar. Quando você ressuscitar ou você vai para a
Nova Jerusalém com os salvos em CRISTO ou vai morrer de novo, para ressuscitar para a morte
eterna depois do milênio que JESUS passará com os salvos na Nova Jerusalém.
Ao falar de forma, JESUS nos deixa bem claro que a teologia que diz que quem é bom
quando morre vai para o céu é uma mentira. Quando morremos todos vamos para o pó da terra
e quando JESUS voltar ELE que é o DEUS que ressuscita fará o que prometeu. Uns se salvarão
e outros se perderão para sempre. Quem falou isso foi ELE e ELE sabe muito bem o que fala.
Você já tinha ouvido falar do DEUS que ressuscita?
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Vinte e Seis de Janeiro
Examinai as Escrituras
Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que
testificam de mim. João 5:39
Considero que este versículo de João é um dos maiores ensinamentos de JESUS
CRISTO.Nosso Criador, Salvador e Senhor estava explicando sua missão aos pastores do
judaísmo e como não podia deixar de ser, ELE estimula aos pastores, os líderes e cada adolescente
do século vinte e um a examinar as Escrituras.
Os dois motivos pelos quais nosso líder pede para examinarmos as escrituras estão bem
claros em nosso verso de hoje: nela iremos encontrar a vida eterna e também encontraremos
todas as verdades sobre JESUS, pois as escrituras falam de Dele.
O melhor livro que você adolescente poderá ler ao longo de toda a sua vida com certeza
absoluta é a Palavra de DEUS. Nenhum outro livro no mundo irá falar com tanta autoridade sobre
a sua origem divina, da entrada do pecado no mundo, do maravilhoso plano da redenção
idealizado pela Trindade para te salvar do pecado e te garantir vida eterna por toda a eternidade
na Nova Jerusalém logo após a segunda vinda de JESUS a esta terra.
Nenhum outro livro do mundo previu com antecedência milenar que a humanidade
passaria por quatro impérios universais. A história comprova a Bíblia ao comprovar a existência
de Babilônia, Medo Pérsia, Grécia e Roma. Nenhum outro livro também previu que logo após o
esfacelamento do império romano, surgiriam as dez nações mais proemintes da Europa. Daniel
foi o garoto de DEUS que teve o privilégio de interpretar os sonhos do rei Nabucosonor e a este
rei DEUS lhe deu a famosa visão da estátua de ouro, prata, bronze, ferrro e barro misturado com
ferro. Cada metal tinha a ver com o reino que sucedia o outro reino e desta forma a história
comprova a profecia bíblica.
A Palavra de DEUS tem histórias reais de homens e mulheres reais que pecaram, que
erraram e que se salvaram depois que se arrependeram e aceitaram a JESUS como seu salvador
pessoal. Além de histórias, a Palavra de DEUS tem música ao longo dos cento e cinquenta
capítulos do livro de Salmos, sabedoria ao longo do livro de Provérbios e Eclesiastes, romance e
amor ao longo do livro de Cantares, profecia nos livros de Daniel e Apocalipse e também numa
série de outros profetas não tão conhecidos.
Fico imaginando que uma geração inteira de adolescentes são obrigados pelos seus
professores de lingua portuguesa a ler os famosos clássicos da literatura e não são poucos os
adolescentes que tem que cumprir essa missão. Passam-se os anos e nos perguntamos para que
serviu de verdade tanta literatura se ela não nos ajudou a formar nosso caráter. Quando se fala
em princípios e valores morais a Palavra de DEUS é imbatível e não conheço nenhum livro de
todos os que eu li que tem em si mesmos o poder de transformar vidas e corações.
Nehum livro de igreja alguma deste mundo tem mais autoridade e mais poder de mudar
e alterar o rumo torto de uma vida pecaminosa do que a maravilhosa Palavra de DEUS. A Palavra
de DEUS é o que é, porque foi inspirada por DEUS PAI, FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO e por
isso que ela tem o poder que tem. Conforme lemos em nosso verso de hoje, a Palavra de DEUS
testifica sobre JESUS. Quem lê a Palavra de DEUS diariamente irá conhecer a história real de um
JESUS real que pode transformar sua vida para melhor.
Prezado adolescente, seu dia tem vinte e quatro horas e se você aprender a administrar
bem o seu tempo, você irá conseguir incluir a Palavra de DEUS nestas horas e só você poderá me
dizer no futuro se valeu ou não a pena a mundança de hábitos.
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Vinte e Sete de Janeiro
Vinde a Mim
Contudo não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40
JESUS CRISTO continuava explicando suas missões e em nosso verso de hoje a escolha
ruim que toda a nação judaica fez individualmente foi não aceitar JESUS como seu Criador,
Salvador e Senhor.
A escritura sagrada tinha se cumprido de forma precisa e extraordinária. Aquele JESUS
que estava confabulando com os pastores da igreja judaica era o menino que havia nascido em
Belém da Judéia, tinha fugido para o Egito por conta do decreto de morte do rei Herodes, nasceu
pobre numa manjedoura e havia recebido a visita dos reis magos do oriente. Esse JESUS que
estava ali na frente dos líderes tinha uma mãe chamada Maria e um pai marceneiro chamado
José. Ele foi levado ao templo para ser apresentado e o idoso Simão o segurou no colo.
JESUS CRISTO teve dois ótimos sacerdotes do lar que foram seus pais e coube a eles
ensinar a JESUS a se familiarizar desde pequeno com as Escrituras Sagradas que eram o livros
do Velho Testamento. Seus pais devem ter se esforçardo para pelo menos uma vez por ano na
festa da Pascoa e desta forma ELE se familiarizava com o templo de Jerusalém. Quando JESUS
fez doze anos, seus pais o levaram ao templo e tamanha a intimidade que JESUS já tinha com as
escrituras sagradas que ELE já conversava a respeito da mesma com os mestres e doutores da
lei. JESUS passou sua preciosa adolescência e juventude ajudando seu pais no oficio de
carpinteiro e a Palavra de DEUS também fazia parte de sua vida.
No tempo já determinado por DEUS PAI, seu filho JESUS começa seu ministério ao ser
batizado pelo seu primo João Batista. Para ser considerado um mestre em Israel ele teria que ter
uma filosofia única e distinta dos demais e além disso possuir discípulos que seriam seus
sucessores tão logo ELE partisse. JESUS devidamente orientado por DEUS PAI E DEUS ESPÍRITO
SANTO consegue arregimentar seus doze discípulos que o seguiam e bebiam diretamente da fonte
que era JESUS, o DEUS FILHO que desceu dos céus para viver e conviver com meros mortais
como nós.
Você adolescente de DEUS já parou para pensar no privilégio que tiveram os discípulos?
Eles acordaram naquele dia normal como todos os outros dias e foram fazer a mesma coisa que
eles sempre faziam: a grande maioria foi pescar e outro foi para seu trabalho no governo romano.
Mas naquele dia incomum eles foram convidados a abandonar todos os seus sonhos e planos
para seguir a JESUS. Que descisão difícil. Que escolha arrojada. Quem iria pagar as contas deles?
Como reagiram suas esposas, se é que eles já tivessem uma, quanto a tomar uma descisão tão
radical quanto aquela?
Os discípulos pescadores largaram tudo, e olha bem que tudo é muita coisa para seguir
a JESUS. Mateus largou seu emprego, carreira e talvez uma excelente aposentaria para viver sem
renda, sem salário, sem conta bancária, sem poder trocar de carro e de televisão a cabo. Os
discípulos que precisavam pescar, lavar, limpar e depois vender o seu peixe para levar dinheiro
para casa não tinham mais esse oficio.
Doze discípulos, doze homens, um DEUS filho, um chamado, uma escolha, um dia de
semana comum e sua vida nunca mais foi a mesma. Até para Judas que traiu o Mestre seus três
anos e meio de convivio com o MESTRE devem ter impactado sua vida. A exceção do traidor todos
estes discípulos estarão conosco na nova Jerusalém, tão logo nosso JESUS volte para nos buscar.
Aqueles pastores que estavam ouvindo JESUS falar sabiam as Sagradas Escrituras de
cor e salteado, não quiseram entregar sua vida ao SENHOR. Eles não foram a JESUS para obter
salvação. Perderam com certeza sua melhor chance.
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Vinte e Oito de Janeiro
Glória dos Homens
Eu não aceito glória que vem dos homens. João 5:41
Em sua eterna sabedoria quis o nosso DEUS que o ministério de JESUS CRISTO fosse
escrito por quatro evangelistas diferentes. Se o evangelho tivesse sido escrito por apenas um
escritor, nossa visão da vida, dos milagres e dos ensinamentos de JESUS teriam sido limitados.
Imagina que se você adolescente resolvesse ler apenas o evangelho segundo Mateus e depois
pulasse para o livro de Atos perderia detalhes incríveis que com certeza, somente Marcos, Lucas
e João conseguiram captar.
Em nenhum dos outros evangelhos eu me lembro de JESUS ter dito o que está escrito
em nosso verso de hoje. JESUS nos diz claramene que ELE não aceita a glória que vem dos
homens. Em nítido contrastre com os miseráveis e pecadores seres humanos que amam ser
bajulados, endeusados e glorificados por seus feitos não tão extraordinários assim, nosso líder
não está nem aí para essa glória fútil, esse aplauso falso e barato que vem de meros mortais.
Você está em plena adolescência e exatamente por isso você já convive com a tal glória
que vem dos homens. Você muito provavelmente já assistiu a entrega do Oscar que é uma
estatueta que é dada aos melhores do cinema mundial. Ali os melhores atores, atrizes, diretores
de som, de imagem, de mídia, de trilha sonora e efeitos especiais são devidamente premiados e
homenageados. Já viu quanto dinheiro é investido em roupas, tapetes vermelhos, iluminação,
ostentação e vaidades somente para premiar meros seres humanos? Note que eles fazem parte da
industria do entretenimento e com certeza estão bem distante dos pesquisadores que criam
vacinas para salvar a vida de bilhões de pessoas. Cinema é apenas entretenimento e a glória deles
é extremamente passageira. Alguns destes atores e atrizes serão lembrados para fazer novos
filmes? Que novo diretor irá assistir toda a premiação do Oscar de novo para lembrar de chamar
algum deles?
A glória dos homens é tão passageira que nem eu e nem você nos lembramos de quem
ganhou o oscar de melhor filme do ano passado. Você por acaso se lembra da melhor música,
trilha sonora e da melhor fotografia? E a melhor e mais competente atriz que encantou milhões
de pessoas quando fez o filme? você se lembra do nome dela? Ninguém lembra de nada disso,
pois o Oscar é um evento onde a glória dos homens é exaltada e eles só criaram essa premiação
para estarem sempre na mídia. É um evento deles para eles mesmos.
Ao longo de sua vida de estudante você irá participar de pelo menos três cerimônias de
formatura e se você prestar atenção, verá professores adorando a idéia de serem bajulados,
homenageadas e paparicados pelos alunos e todos nós sabemos que nem todos os alunos
concordaram com a escolha do tal professor. Não sou contra uma homenagem sincera e merecida,
mas holofotes, luzes, elogios na maioria sinceros e outros nem tanto assim, também é gloria que
vem dos homens.
Estudantes de direito com apenas vinte e três anos de idade que acabaram de ser formar
e muitos sequer tiraram a OAB, ou seja, nem passaram ainda na prova de validação, querem e
amam serem tratados de doutores e não aceitam qualquer outro título abaixo de doutores. Para
mim isso é glória que vem dos homens. Vazia, passageira, efêmera e que não leva a lugar nenhum.
Meu e seu líder JESUS foi bem claro que ELE não precisa de glória que vem dos homens.
Esta glória falsa que vem de lábios de seres humanos imperfeitos e pecadores que só querem
também bajular outros seres humanos também pecadores e imperfeitos. Se JESUS CRISTO não
precisa disso, nem eu e nem você também precisaremos.
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Adole Brasil
Quarta Semana

Descreva aqui o seu
apaixonar-se por Jesus
Escreva abaixo em seu diário semanal

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
___________________________

Robinson H. Amorim
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Vinte e Nove de Janeiro
Líderes Sem Amor
Sei entretanto que não tendes em vós o amor de DEUS. João 5:42
Que declaração forte, incisiva, direta JESUS falou para os pastores do povo de Israel.
Como líderes espirituais de milhões de isralitas tudo que JESUS esperava desses líderes é que
eles tivessem o amor de DEUS em seus corações. Mas não bastava ter amor no coração, eles
precisavam compartilhar esse amor e JESUS foi bem claro ao dizer que eles não tinham esse
amor.
Uma imensa maioria de pastores ditos evangélicos transformaram suas igrejas em filiais
de negócios. Embalados pelos princípios sagrados de que o dízimo pertence ao SENHOR e que
serviu para manter os sacerdotes da tribo de Levi, esses supostos levitas modernos abrem igrejas
quase que diariamente como objetivo de arrecadação financeira de dízimos e ofertas.
Depois que tais levitas do século 21 conseguem um número interessante de seguidores,
sua estrutura tem sido aumentar ainda mais seu rebanho de fiéis, estimulá-los a darem além dos
dízimos e ofertas, e não poucos os ingênuos fiéis que dão sua casa, seu carro, seu computador
para seu pastor na tentativa gananciosa de ter tudo de volta graças a “bênção de DEUS”.
Com esses recursos extras o que mais temos visto no Brasil são o surgimento de catedrais
enormes chamadas carinhosamente pelos não evangélicos de casa da moeda. São catedrais ricas,
suntuosas, luxuosas, onde a ostentação e a vaidade chegam a níveis inimagináveis. Olhando
tanta riqueza e tanto luxo, ovelhas espirituais também gananciosas não medem sacrifícios para
doar mais para receber mais como se a bênção material pudesse ser comprada por dinheiro de
miseráveis pecadores. O que era para ser uma grande bênção vira um negócio e bem rentável.
Nestas ditas igreja evangélicas, devido ao seu sistema congregacional, tudo o que se
arrecada fica na respectiva igreja local e por isso a estratégia atual é construir igrejas maiores
para aumentar a arrecadação e logicamente os ganhos do pastor local não tem limites. Esta
ficando comum pastores evangélicos se locomoverem de helicóptero e posso quase que apostar
que estes mesmos bens não estão no nome de igreja nenhuma e sim no seu próprio e a origem
desses recursos são dízimos e ofertas que bíblicamente deveriam ser utlizados para a pregação
de evangelho a todo o mundo.
Algumas dessas igrejas organizam uma espécie de concurso meio que público e meio que
privado para selecionar os novos pastores e de acordo com o seu poder de convencimento no
sentido de tirar mais dinheiro dos canditados a fieis ele é admitido ou não no negócio e não
importa muito se ele fez ou não teologia ou se sabe ou não qualquer verdade bíblica.
Seria muito bom que você assistisse um culto via televisão que esses micro empresários
vestidos de pastores promovem. Se você conhece a maravilhosa Palavra de DEUS, se conhece
DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS ESPÍRITO SANTO, se você conhece bem o evangelho de JESUS,
se conhece o louvor dos Salmos, a sabedoria de Provérbios, as profecias de Daniel e Apocalipse,
se conhece a beleza da criação conforme o livro de Genêsis, se conhece as incríveis epístolas de
Paulo, Pedro e João, entre todo os outros livros e temas de Palavra de DEUS, prepare-se para ter
uma das maiores decepções de sua vida. Você irá se decepcionar com a falta de profundidade
sobre qualquer assunto da Palavra de DEUS, mesmo porque estes falsos pastores em sua grande
maioria nunca fizeram uma faculdade de no mínimo por quatro anos para ter o título de
bacharel.Esses falsos pastores não amam ninguém a não ser os dízimos e as oferta e eles já
existiam no tempo de JESUS. O recado de JESUS lá no passado serve bem para eles hoje.
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Trinta de Janeiro
Em Nome do Pai
Eu vim em nome do PAI e não me recebeis, se outro vier
em seu próprio nome, certamente o recebereis. João 5:43
JESUS estava encerrando suas explicações com relação a sua missão que DEUS o PAI
havia lhe conferido para este mundo e depois de falar mensagens maravilhosas aos sacerdotes
judeus, mensagens estas que eles nunca tinha ouvido de ninguém, caberia a eles duas únicas
alternativas: ou eles aceitavam ou não essas novas verdades que este novo mestre estava lhe
apresentando.
JESUS havia falado verdades novas, incríveis, desafiadoras e impressionantes, mas talvez
o mais forte de tudo o que Ele havia apresentado esteja em nosso verso de hoje: Eu vim em nome
do PAI. Nosso líder JESUS CRISTO sempre existiu, ELE tem vida própria não gerada, ELE é DEUS
FILHO, assim como DEUS PAI E DEUS ESPÍRITO SANTO. JESUS CRISTO deixou a glória eterna,
a adoração de milhões de anjos para cumprir a missão suprema de trazer a salvação eterna à
todos os que o aceitarem como DEUS FILHO que se formou homem, morreu numa cruz e pagou
desta forma o preço integral do pecado.
Prezado adolescentes, sem acreditar que JESUS deixou a glória para se tornar um homem
e que veio aqui nesta terra para cumprir Sua missão de salvar a humanidade pecadora, não existe
nem para mim e nem para você a menor possibilidade de salvação..
Sem acreditar que JESUS veio do PAI, cumpriu Sua missão morrendo para nos salvar,
você será mais um adolescente comum que viverá uma vida comum e no final de seus dias todos
lembrarão de você como uma pessoa comum.
É extremamente importante que todo adolescente entenda que a salvação em JESUS é
um presente da graça maravilhosa de toda a Trindade. Esse presente será um dia levado a todo
este mundo habitado graças a prometida chuva serôdia. O ESPIRITO SANTO DE DEUS será
derramado sobre os fiéis filhos de DEUS e eles levarão a mensagem para a salvação de alguns e
a perdição de muitos outros. Lembre-se sempre que não existe salvação em doutrina, em dogmas,
em crendices, em manuscritos de sua igreja. A salvação foi um presente que DEUS quis dar a
toda a humanidade ao envir seu FILHO para te salvar do pecado. Não foi você, nem seu pai, nem
sua mãe e muito menos os seus irmãos que morreram na cruz. Nós estamos falando que foi o
FILHO DE DEUS que se doou para que você adolescente do século 21 tenha a preciosa salvação
e garantia de que um dia terá a tão esperada vida eterna.
Muitos falsos pastores, falsos sacerdotes e falsos líderes espirituias já venderam a
salvação no passado e parece que a história tem se repetido no dia de hoje. Devolver ofertas e
dízimos ou pagar indulgências como nos tempos da idade média, nunca foi e nunca será o
passaporte para comprar algo que sempre foi e sempre será gratuita.
Aceitar o sacrificio intercessor de JESUS CRISTO no seu lugar, crer que ELE fez isso por
amor a você, que todo esse processo de salvar pecadores é uma obra gratuita planeja pela
Trindade para te redimir deste lamaçal de pecado que é o nosso mundo, isso é que realmente
importa na sua vida espiritual. Não se deixe enganar por líderes que nunca abriram a Palavra de
DEUS e que só estão interessados em dízimos e ofertas.
A salvação plena, abundante, eterna, única, insubstituível, inalienável e instranferível só
existe em CRISTO JESUS. Você nunca achará salvação em nenhum outro líder religioso, pois
todos eles morreram, todos eram pecadores e conforme está na Palavra de DEUS, “o salário do
pecado é a morte”. Só nosso líder JESUS CRISTO está vivo. Quando você adolescente aceitar
JESUS como seu Salvador e Senhor, mesmo que você morra, sua salvação estará garantida. Quem
tem o Filho tem a vida. Amém e Amém.

ROBINSON HUGUENIN AMORIM

4
2

Trinta e Um de Janeiro
Só JESUS multiplica
Então JESUS tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu-os entre
eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. João 6:11
Tanto Mateus, Marcos, Lucas e por fim João foram unânimes em relatar em sua visão do
evangelho o milagre da multiplicação dos pães. Este foi um evento assombroso que com certeza
deixou no mínimo cinco mil homens fora mulheres e crianças literalmente boquiaberto. Eles viram
algo que todos nós gostaríamos de ter visto. JESUS CRISTO tinha o poder de multiplicar. Muitos
desses que comeram os peixes já deviam ter visto JESUS transformar água em vinho no
casamento. Eles devem ter se lembrado de terem visto água numa vasilha e, logo depois, ao ser
servido a água se transforma em vinho. Ali aqueles homens e mulheres e quem sabe até alguns
discípulos começaram a ver que JESUS tinha um poder incrível em suas mãos.
Depois de ver água se transformando em vinho, de verem JESUS curando a filha do oficial
do rei apenas com o poder de Sua palavra, depois de terem presenciado JESUS curando o
paralítico no tanque de Betesda, havia chegado a hora de conhecer, presenciar e ver com seus
próprios olhos o JESUS que multiplica.
O capítulo seis de João nos diz que JESUS atravessou o mar de Tiberíades que é o famoso
lago da Galiléia e a mesma poderosa Palavra de DEUS nos diz no verso 2: “Seguia-os numerosa
multidão, porque tinham visto os sinais que ELE fazia na cura dos enfermos”.
Você adolescente de DEUS já parou para pensar o que te leva a seguir JESUS CRISTO?
Quando o seu Salvador se tornou também o Senhor de sua vida? É exatamente por isso que você
o segue? Qual o real motivo que te levou a entrar num tanque batismal e saiu de lá disposto e
animado a servir e a amar JESUS CRISTO pelo resto de sua vida? Aquela multidão tinha visto e
presenciado muitos milagres de cura de doentes e eles anelavam que esse novo mestre também
os aliviassem do pesado fardo das doenças. Mas JESUS naquele dia queria lhes mostrar algo mais
do que cura física. Ele queria lhes mostrar que Seu poder estava muito além do que eles pensavam
que JESUS seria capaz.
JESUS vendo aquela multidão enorme e faminta, testa a Felipe lhe perguntando como
comprariam pão para lhes dar de comer. Felipe disse a JESUS que eram precisos mais do que
duzentos denários, duzentos dias de trabalho de um operário para tentar comprar pão para toda
aquela multidão. O discípulo André deve ter ouvido a conversa e saiu de fininho na tentativa de
encontrar alquém que tivesse alguma comida e quem sabe compartilhar com o vizinho do lado.
André achou um menino que tinha cinco pães de cevada e dois peixes. Comida de gente simples,
pois o pão de cevada era alimento dos pobres e pelo jeito os peixes também eram.
Aquele menino resolveu doar seu lanche para que JESUS CRISTO mostrasse na prática
que ELE era o JESUS que multiplicava. Imagine a cena: JESUS pede para que todos se assentem,
ELE ora e começa a tirar pães, pães e mais pães de um cesto onde só haviam cinco deles. No
outro cesto onde só havia dois peixes, foi saindo peixes, peixes e mais peixes. Ninguém conseguia
acreditar como JESUS fazia aquilo. Quem é esse homem que tem tanto poder? Com este homem
na frente da nação israelita, eles poderiam finalmente se livrar do jugo romano e as ideias
começaram a surgir.
Que menino era aquele que deu todo o seu lanche para JESUS? Você consegue ver como
um menino mudou a vida de pelo menos quinze mil pessoas naquele dia? Doar o que se tem
sobrando faz uma diferença muito grande na sua vida e pode abençoar a vida de outras pessoas.
O que você está disposto a dar a fim de que JESUS multiplique?
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