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

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

meditações bíblicas para adolescentes.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

com ela era exatamente assim. 

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

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

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

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

porque afinal somos todos muito humanos. 

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

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

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

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

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

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

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

embora, as relações entre os namorados ficam meio insípidas.  

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

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

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

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

motivou a tal escolha. 

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

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

sua leitura, desde já te agradeço. Vamos juntos!  

Se esta meditação te agradar e quiser compartilhar comigo, ficaria muito feliz em receber sua opinião: vá até 

www.robinsonamorim.com.br e me passe um e-mail ou me ache no Facebook. 

Boa leitura.  

 

 

/adolebrasil 
 

www.robinsonamotim.com.br R 

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

Março de 2017 

O Doutor que Mudou de Lado 

 São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais: em trabalhos, muito mais, em prisões, 

em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. II Coríntios 11:23 

 Se existiu alguém ao longo da história bíblica que sofreu por causa do evangelho de JESUS CRISTO, 

com certeza absoluta esse alguém foi o apóstolo Paulo. Se ele quisesse não precisaria ter sofrido nada do que 

sofreu, bastava ter ficado onde ele estava antes de conhecer JESUS CRISTO na estrada que conduzia para 

Damasco. 

 Antes de conhecer JESUS, o seu nome era Saulo e ele era um doutor da lei em Israel. Ele poderia ter 

passado o resto de sua vida ensinando aos filhos de Israel todas as verdades bíblicas do Pentateuco. Ele poderia 

ter continuado indo ao templo de Jerusalém ensinando os mestres, orientado outros doutores da lei, ensinando 

os pais a serem sacerdotes de seu lar. Pelo seu amplo conhecimento, ele poderia tirar qualquer dúvida que seus 

irmãos israelenses tivessem sobre os livros do Velho Testamento, sobre as leis de Moisés, sobre a lei de DEUS 

e sobre todas as festas judaicas.  

 Saulo seria sempre um respeitável erudito, doutor, mestre, professor, poderia ter casado e teria ensinado 

seus filhos judeus tudo o que ele sabia a respeito de seu povo. Poderia ter formado seus filhos, construído sua 

casa, se alimentado do bom e do melhor ao logo de seus dias, ter curtido seus netos e ainda assim ainda gozaria 

de uma excelente reputação entre os israelitas. Depois morreria como qualquer mortal. Quem sabe não seria 

esse o seu plano para sua vida. 

 Mas este não era o plano de JESUS CRISTO para a vida de Saulo e é exatamente este ponto que você 

adolescente de DEUS precisa entender, pois JESUS pode ter outros planos além daqueles que você está fazendo 

para sua vida.  JESUS CRISTO, o rei dos reis, o SENHOR dos senhores, foi buscar o jovem Saulo no meio do 

povo que O havia rejeitado, tirou de sua mão as armas mortais que ele carregava que eram as cartas com ordem 

para matar os cristãos e o conduziu a recém criada igreja cristã primitiva.  

 Vamos deixar que o próprio Saulo que, depois do encontro com JESUS teve seu nome trocado para 

Paulo, fale o que ele sofreu por ser um apaixonado por JESUS: “Cinco vezes recebi dos judeus, uma quarentena 

de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite 

e um dia na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em 

perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no mar, em perigos entre 

falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em 

frio e nudez”. 

 Muitas vezes pensamos que ao aceitarmos JESUS CRISTO como nosso SENHOR e Salvador, nossa 

vida será tranquila, de eterna paz, de conforto, de mordomias, de vantagens e privilégios materiais, mas a vida 

de Paulo e tudo o que ele passou por amor a JESUS, foi escrito na Bíblia, para mostrar a cada adolescente que 

o caminho estreito existe, ele foi real na vida de Paulo e também será real na sua vida.  

 Robinson H. Amorim 
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Primeiro de Março 

Amar e Perder 

Quem ama a sua vida, perde-a. João 12:25  

 Tão logo os gregos falaram que queriam ver JESUS, a Palavra de DEUS nos 

diz no verso 22 que, Felipe foi dizê-lo a André e os dois por sua vez comunicaram o 

ocorrido a JESUS. JESUS por sua vez começou a falar coisas extremamente 

interessantes e que faziam parte de Seu projeto de implantar o Seu reino no coração 

de Seus ouvintes. 

 JESUS pressentiu que DEUS PAI o glorificaria no meio dos gregos e isso seria 

fantástico tanto para os gregos como para os judeus. Veja as palavras de JESUS no 

verso 23: “Respondeu-lhes JESUS: É chegada a hora de ser glorificado o FILHO do 

homem” e depois ELE nos ensina verdades fantásticas sobre o seu reino. Veja o 

verso 24: “Em verdade, em verdade vos digo: se o grão de trigo, caindo na terra não 

morrer, fica ele só, mas se ele morrer produz muito fruto”. 

 JESUS utiliza uma ilustração do mundo natural, bem familiar tanto da 

cultura grega quanto da cultura judaica. Todos os agricultores sabem que a 

semente plantada precisa morrer para reproduzir e dar muito fruto. JESUS também 

dá essa dica para ilustrar Sua morte. Depois de Sua morte, sua ressurreição e seu 

retorno para o PAI, SEU evangelho, as boas novas de salvação deram muito mais 

frutos do que todo o período que ELE ficou com os judeus.  

 Logo que JESUS volta para o céu, seus discípulos são batizados pelo Espírito 

Santo de DEUS e novos cristãos passam a engrossar o exército da igreja cristã 

primitiva. Essa igreja tinha um mundo inteiro de novos adeptos a serem 

conquistados e a batalha não seria nada fácil dali para frente. 

 Para deixar bem claro quem seriam seus verdadeiros discípulos e como 

deveria ser a sua vida, ELE nos deixa o seguinte ensinamento: “Quem ama a sua 

vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a 

vida eterna”. João 12:25. Que recado mais forte para todos os adolescentes que 

ainda amam a sua vida de pecado, que curtem as paixões mundanas, que amam 

abertamente os seus vícios e pecados, seus luxos, suas vaidades e este recado 

também vai para todos os falsos adolescentes cristãos, que somente se consideram 

cristãos no sábado, no domingo e nas eventuais quartas-feiras, mas que durante a 

semana amam e curtem os prazeres transitórios do pecado, não importando muito 

onde estes pecados se apresentem. 

 

 Fico pensando que tipo de vida que você adolescente tem levado no seu dia 

a dia. Sobra interesse no seu coração para buscar ao SENHOR JESUS pelo menos 

meia hora por dia? Existe uma boa vontade de sua parte em reservar um tempo 

para seu culto pessoal? Você consegue abrir a Palavra de DEUS diariamente? O 

louvor também faz parte da sua adoração ou você faz parte da geração que só ouve 

os outros louvarem, mas de sua boca não sai nenhum hino sequer no seu dia a dia? 

A grande pergunta de JESUS CRISTO para você hoje é: Você está ganhando a sua 

vida ou está perdendo? Você pertence ao reino de DEUS ou o reino do inimigo? Você 

é um súdito de JESUS ou não? 
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Dois de Março 

Adolescentes Servos 

 Se alguém me serve, siga-me e onde eu estou, ali estará também 

o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João 12:26 

 Ontem aprendemos uma preciosa verdade a respeito do reino que JESUS queria 

implantar no coração de seus súditos fiéis. Amar o mundo e as coisas passageiras deste 

mundo não irá transformar adolescente nenhum em verdadeiro discípulo do reino de 

DEUS, mas todo adolescente que aceitar JESUS CRISTO como seu salvador e SENHOR, 

estará abrindo mão de sua vida no caminho largo e encontrará as bênçãos da salvação 

ao trilhar o caminho estreito. 

 Jesus continua ensinando aos judeus e aos gregos as condições e as bases de 

seu reino e nosso verso de hoje fala de uma virtude que deverá fazer parte da vida de 

quem aceitou JESUS tanto como salvador e como SENHOR. A grande verdade é que não 

é muito fácil encontrar adolescentes dispostos a servir, como também não é fácil 

encontrar jovens, adultos e idosos dispostos a se doarem e servirem aos outros e ao 

SENHOR de verdade. 

 A nossa vida diária é uma oportunidade única para servir ao SENHOR e mostrar 

que o SENHOR faz parte de nossa existência. Como acontece isso na prática? Quando 

adolescentes aprendem a servir ao SENHOR? Creio firmemente que os melhores 

treinamentos para viver uma vida de serviço desinteressada na causa de DEUS 

começam na casa de cada adolescente. Quando você acorda e já deixa seu quarto, 

roupas e sapatos arrumados e todo o resto na mais perfeita ordem, você começará a 

entender como é importante aliviar o fardo que sempre sobrará para uma mulher 

maravilhosa chamada mãe.  

 Outra forma de servir em casa é deixar a mesa do seu desjejum sempre pronta 

antes de você dormir. Agindo dessa maneira, você poderá acordar tranquilamente 

sabendo que tudo já está pronto para o seu desjejum. Outra atitude que irá lhe capacitar 

para o serviço é fazer o seu culto diário logo no início da manhã, quando ninguém quer 

a sua atenção e assim você pode curtir a companhia do SENHOR JESUS.  

 Outra forma simples de servir sua família e se capacitar para um futuro fora da 

casa de seus pais é participar diariamente da rotina de lavar, secar e guardar toda a 

louça, limpar banheiros, vidros, cozinha e o restante da casa pelo menos uma vez por 

semana. Aprendi a fazer faxina desde os nove anos e até hoje na ausência de quem faça, 

consigo fazer tudo, pois havia aprendido quando pequeno. Outro serviço importante e 

talvez vá funcionar como fonte de prazer será cozinhar.  Imagina a alegria de seus pais 

sabendo que você, em plena adolescência, gosta de cozinhar e para aprimorar o seu 

aprendizado você se oferecer para cozinhar todo domingo. 

 Depois que você aprende a servir em casa, o SENHOR irá te capacitar para servir 

fora dela. E o que ganhamos quando assumimos a postura de servo? Nosso verso nos 

diz que o SENHOR nos honrará. Seu pagamento está garantido. Você O serve e ELE o 

honra. Quer pagamento melhor do que este? 
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Três de Março 

A Cruz 

 E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim 

mesmo. João 12:32 

 JESUS sabia bem qual seria Sua missão nesta terra e como ser humano que era 

ELE também tinha seus momentos de angústia. Depois de nos ensinar que ELE 

honraria quem O servisse, ELE abre O seu coração e fala de algo que as pessoas não 

gostam muito de falar: a morte. Veja Suas palavras em João 12:27: “Agora está 

angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mais precisamente 

com este propósito vim para esta hora”.  

 Ele começou a sentir angústia pelo futuro que viria e então JESUS pediu uma 

demonstração clara ao seu PAI de que ELE estava conduzindo e dirigindo Sua vida nesta 

terra. No verso 28 desse mesmo capítulo lemos: “PAI, glorifica o tem nome. Então veio 

uma voz do céu: EU já o glorifiquei e ainda o glorificarei”. JESUS fez um só pedido, um 

só clamor e a resposta do PAI foi imediata. Se JESUS pensava que estava sozinho nestes 

momentos, seu PAI lhe mostrou de forma instantânea que ELE estava acompanhando 

cada passo de seu FILHO. DEUS PAI atende o clamor de seu FILHO e a voz de DEUS 

pode ser ouvida pela multidão. Essa é para mim a melhor conexão que existe: JESUS 

clama e o PAI responde. Conhece algo mais poderoso do que essa comunicação? Depois 

de todos os milagres que JESUS fazia DEUS ainda ratifica o ministério de seu FILHO se 

comunicando e falando com ELE. Conversa de DEUS PAI e DEUS FILHO e tudo 

presenciado pelo povo de DEUS na terra. 

 Que fantástica a comunicação em banda larga entre JESUS e seu PAI. Um 

pedido do FILHO gera uma resposta imediata do PAI. Que conexão fantástica e ao 

mesmo tempo tão fácil de se fazer. O mesmo DEUS que ouviu o clamor de Seu FILHO 

JESUS está disposto a ouvir a oração de qualquer adolescente deste mundo. Uma prece, 

um louvor, um agradecimento, um clamor, um choro, uma lágrima, seja de que 

adolescente for, não passa despercebida pelo nosso PAI eterno. 

 

 Depois de JESUS falar para o povo que DEUS havia se manifestado não por ELE, 

mas pelo povo, ELE nos diz no verso 31: “Chegou o momento de ser julgado este mundo 

e agora o seu príncipe será expulso”. Em nosso verso de hoje, JESUS nos lembra de que 

uma cruz ainda o aguardava.  A pior morte já experimentada pelos criminosos era a 

morte de cruz e JESUS teria que experimentar esse tipo de morte por amor a você e a 

mim. Ao morrer na cruz, JESUS pagou o preço que caberia a você adolescente pagar. 

Foi você quem pecou e peca até hoje e não JESUS. Mas para que você tivesse a certeza 

do amor de JESUS por você, ELE fez o que caberia a você fazer.  

 

 Você adolescente por ser pecador desde seu nascimento é que deveria morrer na 

cruz, mas JESUS te substituiu e sofreu a pior das mortes para de alguma forma te atrair 

à ELE. A cruz de CRISTO já trouxe milhões de pecadores para o reino de DEUS. Você já 

faz parte do exército do SENHOR JESUS? Já aceitou o que ELE fez gratuitamente por 

você? O que te falta para segui-lo? Que sua escolha seja sempre do lado do MESTRE. 

 

 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 12 

 

Quatro de Março 

Duas Escolhas 

 E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não 

creram nele. João 12:37 

 Para mim o maior presente que DEUS me deu foi a salvação em CRISTO JESUS. 

Nada pode se comparar com isso pelo menos na minha singela opinião. Ter tido o 

privilégio de conhecer o SENHOR e por ter sido escolhido por ELE para fazer parte de 

Seu povo, ter passado pelas águas batismais e nascer uma nova criatura em CRISTO 

JESUS não tem preço. 

 O segundo maior presente que DEUS me deu é a liberdade de escolha. Depois 

de acordar e me mover diariamente com a certeza plena da salvação em CRISTO JESUS, 

nada é tão bom para mim como ser uma pessoa livre. Ser livre para acordar e escolher 

ficar com DEUS e Sua Palavra antes de começar a trabalhar, ser livre para ajoelhar e 

agradecer diariamente pela minha esposa, minhas filhas, meus pais e toda a minha 

família, ser livre para louvar o Seu nome nos meus momentos de comunhão, ser livre 

para pedir inspiração diária para escrever essa meditação, ser livre para agradecer a 

DEUS, pois em maio de 2016 mais de cem mil pessoas já sabiam da existência do nosso 

trabalho em prol de adolescentes pelo nosso site. 

 Como é maravilhoso ser livre para acreditar que o nosso DEUS é um DEUS 

criador dos céus e da terra e que eu não evolui de macaco coisa nenhuma e sim que 

sou uma obra prima da criação divina. Fico extremamente agradecido ao SENHOR por 

ter uma origem celeste. ELE é o meu Criador e vibro, pois sou um filho do rei do 

universo. DEUS nos fez livres para nos tornar felizes. Somos felizes quando abrimos 

diariamente a Sua Palavra e vemos quantas verdades que ela nos tem a ensinar e mais 

felizes ficamos por saber que estas verdades provem de um DEUS íntegro, fiel e coerente. 

 

 DEUS fez os adolescentes livres para escolher. Enquanto você era um bebê ou 

mesmo um menino ou menina indefesa, seus pais escolhiam por você e você tem que 

agradecer por isso, pois se você tem uma vida boa até aqui foi porque seus pais tiveram 

sabedoria celeste para fazer boas escolhas. Muitas crianças se tornarão péssimos 

adolescentes, jovens e adultos tudo porque seus pais não estavam pertos o suficiente 

para orientar suas escolhas. Pais por perto na adolescência é garantia de boa vida no 

presente e no futuro. Basta você ouvir os bons conselhos que eles irão te dar. 

 

 Chegar à adolescência é chegar a fase das escolhas e como os adolescentes tem 

que escolher. Vocês têm que escolher ir ou não ir ao colégio, ao estágio, a faculdade, ao 

trabalho, fazer ou não um cursinho, entrar ou não na faculdade dos seus sonhos, 

namorar ou espera mais um pouco, caminhar ou correr, ser vegetariano ou não, comer 

corretamente ou levar uma vida intemperante, tomar ou não refrigerante, escolher 

buscar o SENHOR logo na primeira hora da manhã ou passar mais um dia sem DEUS 

entre outras escolhas.  

 Nosso verso de hoje fala de um grupo de israelitas que viram JESUS fazer o que 

ELE fazia e mesmo assim não acreditaram NELE. Que péssima escolha. 
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Cinco de Março 

Lição de Humildade 

 Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais 

vós também. João 13:15 

 O capítulo 13 de João nos traz uma incrível história de humildade. Humildade 

não é uma virtude muito normal no coração de pessoas humanas e pecadoras como 

nós. É muito mais fácil para o coração não convertido ser orgulhoso do que ser humilde. 

 Estava chegando a festa da Páscoa e JESUS sabia que o Seu ministério terrestre 

estava terminando e que em breve ELE seria maltratado, sofreria na pele a morte na 

cruz e, talvez a pior parte fosse a separação, mesmo que temporária, de seu PAI. Antes 

de partir, nosso líder queria nos deixar um presente para que os seus discípulos de 

ontem e de todos os tempos depois deles jamais esquecessem. 

 Veja adolescentes de DEUS que cena mais linda JESUS proporcionou para os 

seus discípulos e isso inclui você e a mim hoje em pleno ano de 2017. Vamos à Palavra 

de DEUS: “Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e passou a lavar os pés dos 

discípulos e a enxuga-los com a toalha com que estava cingindo”. Você consegue 

vislumbrar a cena? O DEUS FILHO, o Criador dos céus e da Terra, assumindo a posição 

de servo e se ajoelhando para lavar os pés de seus discípulos humanos e pecadores? No 

tempo de JESUS era costume dos judeus que os servos vinham e lavavam os pés de 

seus senhores tão logo eles chegassem em suas casas. Lavar pés era serviço de 

empregado e não do senhor e JESUS assume a condição de servo para nos deixar várias 

lições. 

 Como reagiriam seus discípulos diante de tal atitude?  Qual deve ter sido o 

sentimento de cada um deles ao ver o Rei dos reis, o SENHOR dos senhores, o DEUS 

FILHO lavando seus pés e ainda por cima enxugando com uma toalha? O que se passava 

em suas cabeças ao ver o seu Mestre curvado lavando cuidadosamente os seus pés? Se 

você adolescente estivesse no lugar daqueles discípulos, já parou para pensar qual seria 

a sua reação? 

 Ao lavar os pés dos discípulos JESUS CRISTO estava ensinando um dos 

princípios básicos para se entrar no reino de DEUS. JESUS estava mostrando que 

humildade é uma atitude. Os sábios, os ricos, os poderosos, os pobres ou seja lá que 

tipo de ser humano podem muito bem ser humildes. Quando Pedro viu o que JESUS 

estava fazendo, ele a princípio não se julgou merecedor, e realmente ninguém é 

merecedor de que JESUS lhe preste tamanha honraria. Não era só Pedro que não 

merecia receber tal presente. Nenhum dos discípulos de JESUS era digno de receber tal 

atitude. 

 Essa é uma outra grande verdade que JESUS estava querendo ensinar: o que 

ELE estava fazendo pelos seus discípulos era algo que eles não mereciam. Nenhum ser 

humano merece que o rei JESUS se curve e lhe lave os pés. Nós é que nos sentiríamos 

honrados se pudéssemos lavar os pés de JESUS, mas não existe ser humano, por mais 

cristão que ele pensa ser, que mereça ter seus pés lavados pelo SENHOR do universo. 

Nosso Líder nos deixa esse exemplo. 
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Seis de Março 

Ninguém Merece 

 Ditas estas coisas, angustiou-se JESUS em espírito e afirmou: Em 

verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. João 13:21 

 JESUS estava com seus discípulos e conforme nosso verso de hoje nos diz ELE 

se angustiou, mas JESUS iria fazer uma declaração que iria abalar o seleto corpo de 

discípulos.  

 Ninguém merece ser traído e JESUS não merecia de jeito nenhum. JESUS 

abandonou a glória, o louvor, a adoração que eram devidas exclusivamente à ELE, 

deixou o convívio com o PAI e com o DEUS ESPÍRITO SANTO. ELE saiu deste ambiente 

santo, puro e celestial para descer e vir pisar no lamaçal do pecado que é a nossa terra. 

ELE se revestiu de um traje humano para se tornar o EMANUEL, o DEUS conosco. 

 JESUS abandonou a glória para cumprir a Sua missão de resgatar a 

humanidade do pecado e por isso ELE teve que nascer de uma virgem, exatamente na 

cidade de Belém, ser apresentado no templo de Jerusalém, crescer num lar pobre, 

tornar-se um adolescente, um jovem e um adulto, precisou trabalhar para ajudar em 

casa, ir ao tempo, cumprir os rituais que se esperavam que todo pré-adolescente 

passasse na sinagoga, teve que se batizar e começar a sua vida de missionário, um 

enviado de DEUS PAI. 

 No tempo de JESUS e ainda até os nossos dias, um mestre precisa falar e ser 

ouvido e por isso que é tão importante o mestre ter discípulos. Qualquer pessoa pode 

falar o que quiser, mas ter discípulos são só para os mestres.  Quanto mais discípulo, 

mais moral o mestre tinha para dizer que tinha seguidores.  Creio que foi com base 

nessa filosofia de ter discípulos que as atuais redes sociais implantaram os seguidores. 

Nada me tira essa ideia da cabeça. 

 

 Estes discípulos deveriam se tornar os melhores amigos de JESUS, pois nosso 

líder andava, comia, dormia, pregava, aconselhava, operava milagres e maravilhas, 

orava e quem sempre estava ali do lado de JESUS para apoiá-lo? Os discípulos. A vida 

de discípulo não era muito fácil, pois eles abandonavam quase tudo para seguir o seu 

Mestre. Só não entendo muito bem como ficavam as contas das famílias dos discípulos, 

pois no passado não era costume as mulheres trabalharem fora de casa para honrar os 

compromissos financeiros, mas essa é uma dúvida para o dia em que todos estivermos 

salvos na Nova Jerusalém. 

 

 Estes doze discípulos conviveram com JESUS por longos três anos e meio e 

depois desse tempo a vida de cada um deles nunca mais seria a mesma. Ninguém que 

tem um relacionamento diário com JESUS ou mesmo um excelente encontro com o 

MESTRE permanece do mesmo jeito. Pedro e a grande maioria dos discípulos eram 

pescadores e JESUS os tirou de uma vida muitas vezes ingrata para serem pescadores 

de homens. Eles agora levariam pessoas aos pés de JESUS. Isso foi uma mudança 

radical de estilo de vida. Apesar de três anos e meio de uma pura amizade, existia um 

Judas que amava mais o dinheiro que o SENHOR e ele O traiu. Ninguém merece ser 

traído. Que tal você adolescente renovar hoje seus votos de fidelidade a JESUS? 
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Sete de Março 

O Novo Mandamento 

 Novo mandamento vos dou: que vos amei uns aos outros, assim 

como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34 

 JESUS CRISTO estava muito perto de completar Sua missão nessa terra, já 

havia instituído e participado da famosa cerimonia do lava pés, Judas já havia sido 

indicado como traidor e então chegou a hora de JESUS começar a preparar o coração 

dos discípulos para as duras realidades que viriam. 

 Antes porém de falar do futuro próximo e do futuro bem distante, de prometer a 

presença do DEUS ESPIRITO SANTO, de alertar Pedro sobre sua negação e de todos os 

demais cuidados que os discípulos deveriam ter, JESUS os surpreende com um novo 

mandamento. 

 Um novo mandamento, uma nova ordem, um novo estado de coisas, uma nova 

regra, mas a verdade era que JESUS estava deixando uma marca, um sinal 

característico e típico que ele gostaria de ver em cada um de seus seguidores para 

sempre.  Esta marca é o amor.  Um amor sincero, não fingido, não falso, não 

interesseiro. Um amor perfeito. Um amor totalmente desinteressado que pudesse ser a 

cara do cristianismo.  

 

 JESUS ainda reforça este mandamento com o famoso verso 35 e ai ELE ratifica 

o que ele já havia falado no verso 34: “Nisto conhecereis todos os que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros”. 

 Este recado de JESUS CRISTO atinge os adolescentes em cheio. JESUS está 

dizendo bem claramente que você adolescente que está lendo essa meditação agora, só 

será reconhecido como um genuíno cristão se amar os outros discípulos como você. Na 

minha opinião o verdadeiro e principal amor começa em casa, pois é lá que deveriam 

morar as pessoas que mais nos amaram e mais nos amam. Se você adolescente não 

amar verdadeiramente, genuinamente, sem nenhum interesse os seus pais e seus 

irmãos, esquece a ideia de que você é um seguidor de JESUS CRISTO, pois você não é, 

e o que é pior, está muito longe de ser. Amor desinteressado tem endereço e é o seu.  É 

na sua casa que JESUS CRISTO consegue enxergar seus filhos que realmente O amam.  

 

 Se você não consegue amar de verdade quem sempre cuidou de você, de quem 

trocou sua frada, fez sua primeira mamadeira e te levou para tomar suas primeiras, 

doloridas, mas necessárias vacinas, esqueça, pois dificilmente você irá amar alguém 

que nunca fez nada por você. Se você não consegue amar seus pais que foram os 

parceiros de DEUS na nobre tarefa de te trazer a este mundo, você dificilmente irá amar 

o seu próximo como JESUS te ordena. Você pode até fingir que ama o seu próximo, mas 

a maior prova de seu amor desinteressado acontece dentro de sua casa. Lá é o império 

do amor desinteressado.  

 Mas como funciona esse amar ao próximo na vida real? Amar é se interessar, é 

dar atenção, carinho, amor, conversa, comida, roupa, calçado, é doar tempo para o seu 

próximo. O mesmo João nos diz em I João 4:8: “Aquele que não ama não conhece a 

DEUS, pois DEUS é amor”. Você tem a marca do cristianismo na sua vida? O amor faz 

parte do seu caráter? Busque-o em Jesus. 

 



ROBINSON HUGUENIN AMORIM 16 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Primeira Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 
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___________________________ 

 

editadole  
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Oito de Março 

Pedro é Avisado 

 Respondeu-lhe JESUS: Darás vida por mim? Em verdade, 

em verdade te digo que jamais cantará o galo, antes que me 

negues três vezes. João 13:28 

 Pouco antes de JESUS falar que a marca do discipulado é o amor, ELE disse 

algo que intrigou a curiosidades de todos os discípulos. Veja as palavras de JESUS no 

verso trinta e três: “Filhinhos ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis e o 

que digo aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não 

podeis ir”. 

 Pedro ficou particularmente curioso com aquela declaração de JESUS e foi tirar 

sua dúvida com o Mestre. Veja os versos trinta e seis e trinta e sete: “Perguntou-lhe 

Simão Pedro: SENHOR, para aonde vais? Respondeu-lhe JESUS; Para onde vou não me 

podeis seguir agora, mas tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: SENHOR porque 

não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida”. Então JESUS falou algo que 

Pedro jamais gostaria de ter ouvido e sequer acreditaria que iria acontecer com ele. Ele 

amava ao SENHOR e não sonhava com a possibilidade de negar seu Mestre.  

 Você adolescente de DEUS que conhece bem as verdades do Novo Testamento 

sabe que tanto Pedro como os demais discípulos tinham virtudes e defeitos de caráter. 

Enquanto formos pecadores nunca seremos realmente perfeitos, pois o DNA do pecado 

é uma herança do jardim do Éden. Enquanto JESUS não voltar e diante de uma ordem 

sua, nosso ser for transformado totalmente, sempre teremos falhas a serem vencidas e 

defeitos de caráter a serem combatidos. A luta entre o cristão e seus defeitos de caráter 

chama-se santificação. Se você adolescente está conformadíssimo como o seu caráter, 

você não sabe ainda o que é o processo da santificação. Santificação envolve não cometer 

de forma clara todo o lixo do pecado que você amava antes de conhecer o JESUS. Quanto 

mais pertos de JESUS, mais longe ficaremos do pecado e de suas mazelas.  É preciso 

determinação, domínio próprio, disciplina e uma vida inteiramente conectada na videira 

verdadeira que é JESUS CRISTO.  

 Na sua impulsividade e no seu desejo sincero de ficar do lado do MESTRE, Pedro 

disse que daria sua vida por JESUS, mas JESUS que conhece todas as coisas disse que 

antes que um galo cantasse Pedro o negaria. Pedro apenas pensava que daria a vida por 

JESUS, mas ele ainda não estava com essa determinação toda. A negação de Pedro 

quando da prisão de JESUS CRISTO pela guarda romana, acendeu em Pedro um sinal 

de alerta que ele jamais esqueceria. Quando pessoas o acusaram e falaram claramente 

que ele também era um dos discípulos de JESUS, ele negou e o pior é que a negação foi 

tripla. Ele negou convictamente. Ele não queria ser reconhecido neste momento como 

discípulo. Quando o galo canta três vezes e ele olha para JESUS e JESUS amorosamente 

olha para ele, não lhe resta outra alternativa a não ser chorar amargamente.  

 Quando adolescentes de DEUS o negam pelo silêncio no trabalho, na escola, no 

cursinho ou na comunidade, estão indo pelo mesmo caminho de Pedro. O SENHOR 

precisa de testemunhas e não de traidores.  
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Nove de Março 

João 14:1-3 

 Não se turbe o vosso coração, credes em DEUS, crede 

também em MIM.  João 14:1 

 Este é o primeiro verso de João 14 e ele é apenas o início das bênçãos 

maravilhosas e de promessas incríveis que o nosso SENHOR e Salvador JESUS CRISTO 

nos deixou de herança. É muito difícil conhecer algum adolescente que tenha sido criado 

desde bebê em qualquer igreja evangélica que não saiba de cor as preciosas promessas 

embutidas nestes três primeiros versos de João 14. 

 

 Como já sabemos, JESUS estava para cumprir Sua missão na terra, mas ELE 

queria garantir que o evangelho deveria ser pregado a todo mundo e que haveria uma 

recompensa no final. Nosso líder JESUS sabia com toda certeza que seres humanos 

falhos e pecadores, são motivados por presentes e recompensas e ELE mesmo nos 

prometeu duas recompensas em João 14:1-3. 

 

 Além das duas recompensas, ELE nos dá um conselho: “Não se turbe o vosso 

coração”. Em outras palavras JESUS estava pedindo para seus discípulos não ficarem 

preocupados com o futuro. Não precisavam ficar ansiosos, pois ELE que cuida tão bem 

das aves também cuidaria deles. Não precisavam realmente se preocupar, pois existia 

uma saída para evitar que seu coração, a sua mente vivesse atribulada e essa saída 

seria confiar em DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Nem você 

adolescente de DEUS e muito menos eu ou qualquer cristão deste planeta precisa viver 

preocupado. Basta crer e confiara plenamente, totalmente e integralmente na 

TRINDADE. O conselho é claro e nós só precisamos nos lembra dele em nosso dia a dia. 

 

 Que solução incrível para todo os nossos problemas não é verdade? Quando você 

adolescente conhece DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS ESPÍRITO SANTO não há o que 

temer, pois seu presente mais precioso que é a sua vida, está nas mãos do Pai e quando 

você entrega sua vida nas mãos do PAI, ELE vai cuidar de tudo para você. Se nos 

estressarmos, se vivermos ansiosos quanto ao nosso futuro nessa terra, o problema está 

conosco, pois esquecemos de confiar no PAI, no FILHO e no ESPÍRITO SANTO. Se você 

adolescente quer ter uma vida plena e abundante, JESUS te deu a chave: confiança em 

DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO. Quando JESUS nos deixou para 

voltar para o PAI, ELE nos prometeu que enviaria o DEUS consolador e foi exatamente 

isso que ELE fez. Confiar no SENHOR é confiar na TRINDADE. O presente é triplo. 

Somos abençoados três vezes e isso é maravilhoso. 

 

 A primeira recompensa destes versos é: “Na casa de meu PAI há muitas moradas. 

Se assim não fosse eu vo-Lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar”. Pronto você acaba 

de ganhar um lugar no céu para você chamar de seu, mas para tomar posse do presente, 

você terá que permanecer fiel até a morte. O segundo presente é: “E quanto eu for e vos 

preparar lugar, voltarei, para que onde EU estou, estejais vós também”. JESUS voltará 

e te levará para um lugar que ELE preparou. Dois presentes, duas promessas e duas 

certezas. Continue apaixonado por JESUS. ELE cumprirá o que ELE prometeu. ELE 

sempre cumpre o que promete e não falhará nestes momentos finais. Siga com DEUS. 
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Dez de Março 

Caminho, Verdade e Vida 

 Respondeu-lhe JEUS: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6 

 Depois que JESUS deu seus dois presentes aos discípulos, isto é, a certeza de 

que todos eles teriam um lar e de que ELE voltaria para buscá-los, ELE deixou uma 

certeza para seus mesmos discípulos. Veja João 14:4: “E vós sabeis o caminho para 

onde eu vou”. Quando JESUS tinha certeza de que todos já sabiam para onde ia, o 

discípulo Tomé pergunta: “SENHOR, não sabemos para onde tu vais: como saber o 

caminho”? 

 Então o SENHOR JESUS fala o segundo verso mais conhecido deste incrível 

capítulo do evangelho de João: “EU sou o caminho, a verdade e a vida”. Esse verso com 

certeza já foi o objeto de inspiração de milhares de sermões, cultos e palestras. Milhares 

e porque não dizer milhões de pecadores perdidos se encontraram definitivamente e 

aceitaram JESUS como seu salvador pessoal depois que um servo de DEUS ungido pelo 

ESPIRITO SANTO DE DEUS foi buscar nessa passagem a base de sua mensagem. Como 

complemento desse verso, JESUS diz: Ninguém vem ao PAI senão por MIM. 

 Que poder existe nesta afirmação de JESUS CRISTO, o DEUS FILHO, o nosso 

Criador e Mantenedor. JESUS foi o único líder de qualquer religião mundial que teve a 

moral de dizer que ELE era o caminho. Ninguém pode jamais na história da humanidade 

dizer o que JESUS disse, pois eles estariam mentindo abertamente. Somente JESUS 

teve e tem autoridade concedida pelo PAI para falar o que ELE falou.  

 Veja bem prezado adolescente que me honra com sua leitura, que JESUS não 

disse que ELE conhecia o caminho. ELE também não disse que conhecia alguém que 

conhecia o caminho. JESUS não disse que sacerdotes, pastores, padres, bispos, 

anciãos, o papa, os apóstolos e os discípulos eram o caminho, pois eles são todos seres 

humanos e também são pecadores e as vezes a mídia nos surpreende com suas 

péssimas histórias de vida. JESUS simplesmente disse que ELE era o caminho e ponto 

final. Ninguém tem como questionar o próprio FILHO DE DEUS.  

 

 É muito importante que em plena adolescência, você não se deixe enganar com 

histórias contadas por sacerdotes humanos que dizem que só se salvarão quem 

pertencer a igreja a ou igreja b. Outros dizem que só quem pertencer a igreja k é que 

está no caminho certo. O verdadeiro povo de DEUS está em várias igrejas e a grande 

maioria delas somente está interessado no membro que tem renda, pois sua filosofia é 

muito parecida com a da receita federal de qualquer país, pois só está preocupada em 

arrecadar. Muitos cristãos no momento crucial de sua vida e mais perto da vinda de 

JESUS, sairão de suas igrejas que sempre os enganaram, pois seus líderes não abrem 

a Palavra de DEUS para provarem o que pregam e encontrarão no momento certo a 

igreja verdadeira. 

 

  Satanás tem prazer em divulgar essa mentira: Todos os caminhos levam a 

DEUS. Se todos os caminhos levam a DEUS, porque JESUS na sua vida e na minha? 

Conseguiu ver a astúcia do inimigo? Só JESUS é o CAMINHO. Amém! 
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     Onze de Março 

     Caindo a Ficha 

 Replicou-lhe Felipe: SENHOR, mostra-nos o PAI e isso nos 

basta. João 14:8 

 Depois que JESUS disse com muita autoridade e com muito poder que ELE era 

o caminho, a verdade e a vida e que ninguém iria ao PAI senão por ELE, JESUS falou 

algo fantástico aos seus discípulos que levou Felipe a fazer um pedido totalmente 

inusitado. Jesus disse: “Se vós me tendes conhecido, conheceríeis também a meu PAI. 

Desde agora o conhecereis e o tendes visto”. Felipe então fez o pedido que é o clamor de 

milhões de pessoas ao redor do mundo. Quantas pessoas não gostariam de poder ver o 

próprio DEUS? Quantos ateus deixariam de existir se DEUS aparecesse, não é verdade? 

Quantos discípulos iguais a Tomé deixariam de existir se tivesse a oportunidade de ver 

DEUS?  Quantos ateus ficariam horrorizados por descobrir que todas as suas crenças 

de que DEUS não existe iriam ralo abaixo simplesmente se pudessem enxergar o próprio 

DEUS?  

 Quando penso nos poucos serem humanos que viram a DEUS PAI, me lembro 

de Adão e Eva que foram esculpidos e criados por DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS 

ESPIRITO SANTO. Quando Adão abriu seu olho, quem foi a primeira PESSOA que ele 

viu? Adão viu o SENHOR, O DEUS TODO PODEROSO, O DEUS forte, o PAI da 

eternidade, o DEUS mantenedor, o DEUS criador. Ele viu a TRINDADE curtindo sua 

obra de arte. Este é o sonho de milhões de pecadores e Adão e Eva curtiram momentos 

incríveis na presença do SENHOR. A própria Eva quando acordou, também viu o 

SENHOR. Eles foram os escolhidos para verem a DEUS. 

 Com a entrada do pecado no mundo, DEUS se faz invisível, pois Sua glória nos 

fulminaria. Mas para termos uma ideia da divindade, DEUS enviou seu filho JESUS 

CRISTO para nos mostrar o PAI. O Filho de DEUS sai dos céus, assume a forma humana 

e vem morar com a humanidade pecadora por rápidos trinta e três anos. Trinta e três 

mostrando a imagem do PAI. Trinta e três anos mostrando o caráter do PAI. JESUS era 

a divindade andando na terra. JESUS CRISTO é o próprio retrato do PAI. 

 JESUS responde ao anseio de Felipe e de toda a humanidade que sonha em ver 

o PAI: Disse-lhe JESUS: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. 

Quem vê a MIM, vê o PAI. Como dizes tu, mostra-nos o PAI? Não crês que EU estou no 

PAI e o PAI está em MIM? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, 

mas o PAI, que permanece em MIM, faz as suas obras.  

 Que declaração poderosa! Que palavras incríveis! Felipe procurando o PAI e o 

PAI sempre esteve ali por perto na pessoa do FILHO. Quantas pessoas não conseguem 

ver o PAI em JESUS? Tem religiões cuja base de sua doutrina bíblica consiste em 

separar o PAI do FILHO.  

 Quando JESUS terminou de falar, a ficha de Felipe acabara de cair. Nunca mais 

ele perguntou sobre o PAI, pois quem vê o FILHO vê o PAI. Que verdade maravilhosa. 

Que conforto para os nossos cansados corações. 
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Doze de Março 

Obras Maiores 

 Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em 

mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, 

porque Eu vou para junto do PAI. João 14:12 

 Levantei cedo dentro de uma sede de acampamento de minha igreja em 

Guarapari no Espírito Santo. Neste final de semana de março de 2016, o SENHOR me 

convidou a compartilhar experiências com professores e coordenadores do Ministério 

dos Adolescentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dobrei meus joelhos e conversei 

com DEUS clamando suas bênçãos para tudo que viesse a dizer e tudo o que viesse a 

fazer neste sagrado dia de sábado. Clamei mais uma vez para que o Espírito Santo de 

DEUS me usasse para capacitar os professores que iriam impactar a vida de seus 

adolescentes em cada uma de nossas igrejas.  

 Abri a maravilhosa Palavra de DEUS depois de orar e fiquei impressionado com 

o nosso verso de hoje. Leia-o de novo e você adolescente irá se surpreender com a incrível 

declaração de nosso líder JESUS. Ele está sendo bem claro ao nos dizer que quem crer 

nele, fará também as obras que Ele faz. Se o verso acabasse aqui por só já seria algo 

inimaginável. 

 Você adolescente já parou para pensar como você e eu, dois pobres mortais, 

falhos, pecadores, indignos de sermos filhos do Rei do Universo, podemos fazer a obra 

que JESUS fez? Você se lembra das obras que JESUS fez? JESUS alimentou multidões, 

curou cegos, restaurou paralíticos, ressuscitou os mortos, fez coxos andarem, 

transformou água em vinho. JESUS tinha apenas dois peixes e cinco pães e seu milagre 

consegue alimentar bem mais do que os cinco mil homens que a Palavra de DEUS relata. 

Lázaro saiu da sepultura mediante uma ordem de JESUS. ELE andou sobre as águas. 

ELE mandou seus discípulos apenas jogarem a rede para o outro lado e nada mais, 

nada menos do que cento e cinquenta e três grandes peixes encheram o barco dos 

discípulos.  ELE fez uma lama com um cuspe e curou um cego. Ele curou dez leprosos 

e apenas um voltou agradecido. Você conhece bem a Palavra de DEUS e sabe que seu 

líder JESUS é insuperável. 

 Se nos igualássemos a JESUS já estaria maravilhoso você não acha? Seria massa 

como dizem vocês, mas JESUS nos diz que nós pobres mortais poderemos fazer mais 

do que ELE fez, pois ELE foi para o PAI e fomos nós que ficamos aqui para terminar a 

obra que ELE começou. Seus discípulos devem ter pensado a mesma coisa que eu: nós 

faremos obras maiores que a SUA? Como isso é possível? 

 Qual será o segredo para DEUS te usar e me usar para realizarmos as obras que 

JESUS fez e outras maiores ainda? Para mim o segredo do sucesso nesta missão de 

fazer a obra do SENHOR está em acreditamos em JESUS. Se ELE falou que nós 

poderemos fazer obras maiores, então nós faremos obras maiores. Não faço a menor 

ideia do que você adolescentes tem feito por JESUS, mas se você continuar acreditando 

NELE, você irá se surpreender com o resultado que virá. Você está a fim de continuar 

servindo ao SENHOR? 
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Treze de Março 

Pedindo em nome de JESUS 

 E tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei, a fim de 

que o PAI seja glorificado no FILHO. João 14:13 

 Seria muito bom que todos os adolescentes de DEUS começassem seus dias de 

joelhos. Seria fantástico se você que curte e vive os incríveis anos da adolescência 

cultivasse o hábito de procurar o SENHOR logo no início de cada novo dia. Seria 

maravilhoso que você reservasse um tempo para orar, para ler a Palavra de DEUS, 

louvar e principalmente clamar ao SENHOR pelas bênçãos que são tão necessárias à 

sua vida espiritual. Você precisa aprender a se curvar diariamente diante do trono do 

poderoso DEUS e falar com ELE, pois ELE está lá exatamente para te ouvir. DEUS já 

sabe de antemão qual o seu clamor, mas ELE tem um grande prazer em te ouvir. 

Quando você fala e mostra dependência do PAI, você balança o coração do SENHOR. 

Seus pedidos, seus sonhos, seus planos e seus desejos sempre serão ouvidos e 

respondidos pelo SENHOR. 

 Fico pensando, quando vejo centenas de adolescentes cristãos nos congressos 

que realizo, qual seria o motivo principal que leva um adolescente a se curvar diante do 

SENHOR? Talvez alguns adolescentes orem e clamem como eu pela conversão de seu 

pai. Seu pai talvez seja uma boa pessoa, trabalhadora, responsável, honesta, íntegra, 

mantem a sua casa em ordem, mas ele sempre implica com você quando você se retira 

para o seu quarto e lá fica um bom tempo com o seu Pai do céu. Como você gostaria de 

ser livre para adorar e louvar ao SENHOR dentro de sua casa, mas nem sempre essa 

liberdade é uma realidade. 

 Talvez o outro grande motivo de clamor entre os corações adolescentes seja a 

conversão de uma mulher maravilhosa chamada sua mãe. Ela é incrível, é bacana, é 

moderna, trabalha fora, te ajuda, mas quando você quer ter o seu momento de adoração 

ela fica querendo conversar e te afasta do SENHOR. Ela implica com as músicas sacras 

que você ouve, coloca a culpa no seu boletim abaixo de sete por conta de suas atividades 

na igreja. 

 Alguns adolescentes lutam dia a dia contra a pobreza. Eles veem seus amigos 

comendo e se vestindo muito bem, passeando, indo a igreja com bons carros e quando 

ele olha para a sua situação precária, chegando a pé na igreja, com roupas que ganhou 

de pessoas que as não queriam mais, eles se perguntam porque sua vida é dessa forma? 

Quantos adolescentes não gostariam de ter um lar inteiramente de CRISTO JESUS, mas 

quando ele olha para sua família, vê que todos tomaram um rumo que os afastou do 

SENHOR e coube a ele o desafio de ser o único cristão da casa. Quantos adolescentes 

oram para que o SENHOR os envie no futuro uma namorada(o) que apenas seja do 

SENHOR, pois as experiências que eles já tiveram com os meninos e meninas do inimigo 

deixaram marcas nada agradáveis. 

 

 São inúmeros motivos para você orar e JESUS te dá uma garantia no verso 14: 

“Se me pedires alguma coisa em meu nome, EU o farei”. Se o que você pedir for para o 

seu bem e para o engrandecimento do nome do SENHOR, tenha a certeza de ELE sempre 

ouvirá o seu clamor. Você crê nas palavras de JESUS? 
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Quatorze de Março 

Amor e Mandamentos 

 Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15 

 Não consegui ler nenhum destes primeiros quinze versículos de João 14 sem que 

eu sublinhasse cada um deles, pois para mim, este fantástico capítulo de João tem 

verdades que somente JESUS CRISTO me ensinou. Tenho muito que aprender 

diariamente com meu LÍDER e é por isso que levanto bem cedo e amo me conectar com 

o PAI, O FILHO, O ESPÍRITO SANTO e Sua preciosa Palavra. Quanto mais nos 

apaixonarmos de JESUS mais amaremos a SUA companhia, mais iremos ficar 

ajoelhados aos seus pés, mais louvor sairá de nossos lábios, mais O amaremos, mais 

versos serão sublinhados no nosso culto da manhã e mais guardaremos os seus 

mandamentos. 

 

 JESUS CRISTO te apresenta hoje uma verdade sensacional e ELE está sendo 

bem curto, objetivo e claro. ELE está dizendo que se você adolescente de DEUS ama seu 

Salvador de verdade, você precisa aprender a guardar os seus mandamentos. É simples 

assim e sem meias palavras e outras formas de interpretação. Quem ama ao SENHOR 

tem que guardar os seus mandamentos.  

 Existem muitos cristãos tentando inverter a ordem das coisas espirituais e 

pretendem primeiro guardar os mandamentos para depois colocar JESUS na sua vida. 

Não vão conseguir nunca e podem tentar o quanto quiserem, pois foi JESUS que disse 

que “sem MIM nada podeis fazer”. Então esqueça para sempre essa ideia de guardar a 

lei de DEUS sem amar JESUS. Primeiro você ama a JESUS e verás como é fácil guardar 

e obedecer a lei de DEUS. 

 

 JESUS CRISTO curou, ressuscitou, pregou, conversou, serviu, alimentou, lavou 

os pés dos discípulos, fez muitos milagres, mas o que nos leva amá-lo é o fato de que foi 

JESUS quem nos amou primeiro. Ele já nos amava muito antes de nós sequer termos 

nascido. Ele sabia que você ia nascer e já te amava. JESUS CRISTO te amou primeiro. 

Como posso não amar a JESUS quando vejo seu desprendimento total ao abandonar a 

glória do PAI, a adoração dos anjos, a beleza do céu, a fartura e as bênçãos que só 

existem no céu, para trocar tudo por uma cruz e uma morte cruel por puro amor a mim? 

  

Fico diariamente agradecido ao SENHOR pelo dom da maravilhosa salvação que há em 

JESUS. Como um pecador como eu pode ser objeto do maravilhoso amor do Salvador? 

Fico grato ao SENHOR porque é ELE quem nos escolheu e não nós que O escolhemos. 

Quando pensamos que fomos nós que O escolhemos, descobrimos na maravilhosa 

Palavra de DEUS que foi ELE quem nos escolheu. Se você se apaixonar por JESUS como 

ELE se apaixonou por você, então você irá obedecer aos mandamentos da lei de DEUS 

por amor e verá que não é um fardo e sim um grande prazer. 

 

 Os dez mandamentos escritos pelo próprio dedo de DEUS estão escritos na 

Palavra de DEUS em Êxodo 20 e JESUS nos disse que Sua lei é eterna, ou seja ela não 

muda. Existem milhões de adolescentes que nunca ouviram falar da lei de DEUS, pois 

homens inescrupulosos adulteraram algo que o próprio autor disse que era eterno.  Vá 

até Êxodo 20 e descubra os mandamentos escritos pelo próprio dedo de DEUS. Quem 

ama a JESUS guarda a lei de DEUS. 
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Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Segunda Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Quinze de Março 

JESUS promete o Consolador 

 E eu rogarei ao PAI e ELE vos dará outro consolador, a fim de 

que esteja para sempre convosco. 

 JESUS CRISTO continuava ministrando instruções aos seus discípulos e 

particularmente sou grato ao meu DEUS pela missão dos quatro evangelistas, Mateus, 

Marcos, Lucas e por último João ao escrever e nos deixar por herança espiritual os 

quatro primeiros livros do novo testamento da Palavra de DEUS. 

 Evangelho quer dizer boas novas e agora JESUS estava lhes dando uma 

excelente boa nova, pois JESUS rogaria ao DEUS PAI para que ELE mandasse o DEUS 

ESPÍRITO SANTO para consolá-los depois que JESUS voltasse para o PAI. A missão que 

se apresentava diante dos discípulos de JESUS não era nada fácil tão logo JESUS fosse 

embora e a história está aí para provar quão cruel foi a perseguição à igreja cristão 

primitiva, aos apóstolos e a todos os recém-convertidos discípulos de JESUS. Os doze 

discípulos não tinham a menor noção de quão espinhosa seria a tarefa de continuar a 

falar da salvação em CRISTO JESUS para as pessoas. O inimigo de DEUS iria se 

empenhar com todas as suas forças e com o total apoio de um terço dos anjos existentes 

para se opor com garras e dentes a qualquer boa nova de salvação que tirasse os seres 

humanos da escravidão do pecado. 

 

 Aqui fica uma boa lição para você adolescente de DEUS: a pregação da Palavra 

de DEUS nem sempre será um mar de rosas. Pregar o evangelho implica em abandonar 

o conforto de sua casa, da internet, das redes sociais, dos amigos e sair para amar o 

mundo e mostrar JESUS na prática, seja arrecadando alimentos, doando roupas, 

doando sangue, cantando na praça ou mesmo no conforto de uma igreja, mas não são 

todos os adolescentes que estão dispostos a sair e evangelizar. Quase não se veem 

muitos pequenos grupos abertos por adolescentes, pois para que isso aconteça é preciso 

ter as maravilhosas virtudes do comprometimento e da responsabilidade. Quando se 

lidera um pequeno grupo, o líder adolescente precisa estar com tudo em ordem a 

começar por ele. O ambiente precisa estar limpo, o lanche preparado, o louvor perfeito 

e no momento certo esse líder adolescente irá abrir a Palavra de DEUS para outros 

adolescentes. Não é fácil aceitar esse desafio de ser um portador de luz.  

 

 JESUS iria deixar os seus discípulos, mas ELE complementa Sua promessa com 

o verso 17: “O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem 

o conhece, vós o conheceis, porque ELE habita convosco e estará em vós”. Que bênção 

os discípulos ouvirem da boca do próprio JESUS que o ESPIRÍTO SANTO que habitava 

com JESUS na eternidade agora habitaria com eles. Se JESUS pessoalmente 

encontrasse com você hoje e lhe dissesse que o ESPÍRITO SANTO iria habitar em você 

qual seria a sua reação. Como JESUS mesmo falou nem todos podem receber o 

ESPÍRITO SANTO, pois não O conhecem. O DEUS ESPÍRITO SANTO é quem te orienta 

a andar nos caminhos do SENHOR, te estimulando a procurar a Palavra de DEUS 

diariamente, sussurrando no seu ouvido e te mostrando o caminho que você deve 

seguir. Na trajetória da sua vida, alegre-se com a presença de DEUS ESPÍRITO SANTO.  
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Dezesseis de Março 

Nossa Maior Esperança 

 Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. João 14:18 

 Depois de garantir que seus discípulos, e isso também inclui você adolescente, 

teriam a constante presença do ESPÍRITO SANTO em sua vida, JESUS os presenteou 

com uma das mais lindas promessas que ELE fez aos mortais.  

 JESUS não vai nos abandonar. Nós não ficaremos nesse mundo podre pelo 

pecado para sempre. ELE vai voltar para nos buscar, pois o que DEUS PAI, DEUS FILHO 

E DEUS ESPÍRITO mais querem é poder estar com todos os seus filhos de volta. Uma 

grande verdade é que ELE tem saudade de você, de mim e de cada um dos que O 

seguem. O pecado trouxe a separação entre os filhos e DEUS PAI e para nos ter de volta 

para o aconchego de seu lar, JESUS foi enviado a pagar o preço do pecado e morrer na 

cruz do Calvário para quitar toda a dívida do pecado. Quando JESUS ressuscitou ELE 

garantiu que a morte foi vencida e também foi vencido Satanás. 

 DEUS não precisa da companhia de mais anjos, pois os que ELE tem já são 

suficientes. Fico imaginando a festa quando cada pecador se arrepende e muda de reino. 

Ele abandona o reino falido de Satanás e passa a fazer parte do reino de DEUS. DEUS 

PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO devem se abraçar e comemorar porque 

mais um pecador aceitou sair do território fétido do inimigo e agora fazem parte de um 

time de vencedores. Porque JESUS venceu a morte, nós podemos herdar a vida eterna. 

Porque ELE derramou o seu sangue e pagou o preço dos nossos pecados, nós podemos 

herdar a salvação, a vida eterna e as moradas celestiais. São muitos presentes para um 

pecador só, você não acha. 

 

 JESUS não vai nos deixar sem PAI porque ELE é nosso pai. ELE vem te buscar 

porque ELE prometeu e não existe nada de secreto nessa volta. Veja o que o seu líder 

JESUS disse sobre a Sua volta como está escrito em Mateus 24:27: “Porque assim como 

o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser na vinda do 

FILHO do homem”. JESUS nos deixa sinais bem claros sobre a sua vinda. Veja o verso 

30: “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, todos os povos da terra se 

lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens no céu, com poder e muita 

glória. E ELE enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão 

os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus”. 

 

 Os sinais estão bem claros: Sua vinda é comparada a um relâmpago que todos 

podem ver, tem anjos recolhendo os salvos, tem anjo tocando trombeta e tem milhares 

de pessoas que acreditam num arrebatamento secreto. Acreditar em arrebatamento 

secreto é duvidar da veracidade das palavras de JESUS. É desconfiar das palavras de 

seu JESUS que sempre te amou, te salvou e cuida de você, para acreditar em meros 

pastores falíveis e pecadores. Quando não estudamos a Palavra de DEUS, quando não 

reservamos um tempo diário para ficar na companhia do SENHOR, nos tornamos alvo 

fácil de Satanás e sua hoste de falsos pastores que estão sempre bem longe da Palavra 

de DEUS. Nunca fuja dos claros e transparentes ensinamentos da Palavra de DEUS.  
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Dezessete de Março 

As Missões do Espírito Santo 

 Mas o Consolador, o ESPÍRITO SANTO, a quem o PAI enviará em 

meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará se lembrar de 

tudo o que vos tenho dito. João 14:26 

 Que confortante não deve ter sido para os discípulos ouvir dos lábios do próprio 

JESUS de que um dia o DEUS ESPÍRITO viria e estaria com eles. Os discípulos ficaram 

pouco tempo com JESUS, mas este tempo em que ficaram juntos foi o que chamo de 

tempo de qualidade. JESUS tinha uma vida em comum com os seus discípulos: ELE 

ministrava, comia, bebia, ensinava, orava, evangelizava e tudo isso sempre bem 

acompanhado de seus discípulos. Fico só pensando o que era acordar na mesma casa 

em que o FILHO DE DEUS estava. Alguns dos discípulos senão todos eles deveriam se 

oferecer para servir o rei do Universo. Creio que JESUS sempre tinha a prioridade desde 

o momento de tomar banho, passando pelo sagrado momento da refeição e mesmo na 

hora de dormir. Cada novo dia com JESUS era algo totalmente novo do dia anterior, 

pois com certeza, JESUS sempre saía de casa para fazer a diferença naquele dia. Creio 

que eles voltavam maravilhados do que viram e ouviram no final de cada dia. 

 Estes doze discípulos tiveram privilégios que muitos outros discípulos de JESUS 

não tiveram. Eles viram, eles tocaram, eles abraçaram, eles choravam, eles sorriam, eles 

amavam e foram amados pelo rei JESUS. Esses discípulos não foram quaisquer 

pessoas. Pessoas comuns são eu e você. Eles foram escolhidos por DEUS para serem a 

melhor companhia humana que Seu FILHO poderia ter nessa terra. DEUS encaminhou 

com certeza a escolha dos discípulos e os capacitou para serem os melhores amigos de 

JESUS CRISTO. Estes discípulos falhos e pecadores, foram os primeiros seres humanos 

a proclamar as boas novas da salvação dentro do povo de Israel. Eles choravam quando 

podiam ver vidas transformadas pelo sangue do cordeiro JESUS e o que é melhor, 

poderiam ter sua vida transformada assim também. Será que aqueles humildes 

pecadores poderiam cumprir a missão de levar o evangelho a todos naquela geração? 

 JESUS CRISTO não os abandona e é nesse ponto que entra o ESPÍRITO SANTO. 

JESUS deixou bem claro quais seriam as missões conferidas ao ESPÍRITO SANTO. Estas 

três missões bem cumpridas foram a marca da presença do ESPÍRITO SANTO na vida 

dos discípulos. Seria muito bom que você marcasse na sua Bíblia o que JESUS queria 

que você soubesse. 

 A primeira missão você encontra no verso 16 deste mesmo capitulo 14: “E EU 

rogarei ao PAI e ELE vos dará o consolador, a fim de que esteja para sempre convosco”. 

A primeira missão do ESPÍRITO SANTO foi ser a companhia para os discípulos. Não 

conheço ninguém que não goste de uma boa companhia e os discípulos não seriam uma 

exceção. Que presente incrível viver diariamente na companhia agradável do ESPÍRITO 

SANTO. 

 As outras duas missões do ESPÍRITO SANTO estão em nosso verso de hoje: 

ensinar e nos fazer lembrar. JESUS era um professor por excelência e o ESPÍRITO 

SANTO também viria com esse dom.  Louvado seja o Senhor por isso. 
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Dezoito de Março 

A Paz de Jesus 

 Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou 

como a dá o mundo. João 14:27 

 Existem pensamentos, mensagens, músicas que às vezes ouvimos apenas uma 

vez e nossa memória irá guardar esses tesouros para o resto de nossa vida. 

 Entrei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro com dezessete anos para 

cursar o curso de Bacharel em Ciências Contábeis e ao longo da minha caminhada fiz 

amizade com um colega de sala também cristão, porém mais velho do que eu em torno 

de dez anos. Ele já estava empregado e trabalhando na área contábil e estudando para 

passar em bons concursos, até que um dia ele passou no concurso da Petrobrás, para 

atuar na área contábil.  

 Como Alberto era cristão e eu também resolvemos estudar juntos a maravilhosa 

palavra de DEUS sempre que havia uma aula em branco na grade ou sempre que faltava 

um professor. Um dia esse meu amigo cantarolou uma música que, entre outras 

mensagens importantes, também falava da paz de JESUS. A letra é a seguinte:  

 “Você pode ter a casa repleta de amigos. Paredes e pisos cobertos de bens. Ter 

um carro do último tipo e viver conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha 

ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas 

nunca terá a paz que existe lá dentro. Que não se encontra para poder comprar. Pois 

esta paz só tem as pessoas que se encontram com CRISTO”. 

 Queria um dia poder cantar para você ouvir a música, mas como isso não será 

possível veja quantas verdades você pode aprender nesta letra! Você realmente pode ter 

sua casa repleta de amigos.  Quantos adolescentes não têm vários amigos! Quantos 

adolescentes não moram em casas luxuosas! Quantos adolescentes não têm os seus 

próprios carros e você fica só pensando porque só eles têm e você não. Mas a letra fala 

de uma vida passageira, onde não passamos de folhas que queremos sempre ficar 

apegados ao tronco para não cairmos e morrermos. Podemos ter tudo o que o dinheiro 

pode comprar, mas a paz de JESUS não está à venda. Ela é um presente que só tem 

quem se encontrou com JESUS e O aceitou como seu Salvador e SENHOR. 

 A paz de JESUS, a paz que só JESUS pode dar é um dos melhores presentes que 

recebemos do SENHOR. O mundo que não conhece JESUS não sabe o que é a paz de 

JESUS. O mundo que não conhece JESUS não tem a menor ideia de quão bom é curtir 

momentos únicos e constantes desta paz incrível. Fico imaginando quão distantes os 

adolescentes sem DEUS estão desta paz. Suas vidas são atribuladas, neuróticas, 

problemáticas, sem rumo, sem norte, sem futuro e sem esperança. Muitos adolescentes 

que não conhecem a JESUS buscam a paz em drogas, álcool, sexo, filmes e baladas. 

Quando eles chegam em casa, eles ainda não sabem o que é a paz de JESUS. Os 

adolescentes de DEUS ao contrário destes sabem muito bem o que é a paz de JESUS.  

Amém. 
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Dezenove de Março 

A Confirmação da Promessa  

 Ouviste o que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me 

amásseis, alegrar-vos-ia de que eu vá para o PAI, pois o PAI é maior 

do que EU.  João 14:28 

 Este incrível capítulo 14 de João nos fala das incríveis e preciosas verdades que 

JESUS nos deixou a respeito de Seu reino na terra e seu futuro reino glorioso no céu e 

na nova Terra. Este capítulo começa com as famosas palavras de JESUS CRISTO em 

João 14:1-3 e elas merecem ser relembradas nesta meditação. Tenho quase certeza que 

você sabe estes versos de cor, se é que eles não são os seus versos favoritos da Bíblia: 

“Não se turbe o vosso coração, credes em DEUS, credes também em MIM. Na casa de 

meu PAI, existem muitas moradas. Se assim não fosse, EU vo-lo teria dito, pois vou 

preparar-vos um lugar e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei 

para MIM mesmo, para que onde EU estou, estejais vós também”. 

 Voltarei é a promessa que JESUS deixou aos seus discípulos logo no início do 

capítulo e quem fez essa promessa não é uma pessoa comum. Quem disse que iria para 

o PAI, que iria preparar moradas e que voltaria para nos buscar, foi JESUS CRISTO, o 

FILHO DE DEUS, o DEUS CRIADOR dos céus e da terra, o nosso SALVADOR, o nosso 

MANTENEDOR, o nosso DEUS FORTE, o nosso PAI DA ETERNIDADE, o nosso 

PRINCIPE DA PAZ, o nosso REI dos reis, o nosso SENHOR dos senhores. E sabe qual a 

melhor parte disso tudo? É que quando JESUS promete, ELE cumpre, simplesmente 

porque ELE não pode mentir.  

 No início deste capítulo ELE prometeu e agora que este capítulo está quase 

acabando Ele deixa bem claro na mente dos discípulos que eles não podiam se esquecer 

de Sua promessa dizendo que ELE iria e voltaria para ficar junto com os seus discípulos. 

 

 Nós brasileiros vivemos num país onde as autoridades prometem muito, mas 

não têm a menor credibilidade para prometer nada, pois sabemos que a maior parte de 

suas promessas é da boca para fora e elas não irão pagar nem um centavo por 

promessas não cumpridas. Quão diferentes são as promessas feitas por JESUS que tem 

toda a credibilidade do mundo para prometer o que quiser, pois ELE irá cumprir. 

 

 Você que é adolescente precisa crescer com algumas verdades absolutas bem 

firmadas em sua mente para não se deixar enganar, e uma delas é: Adultos que não 

conhecem ao SENHOR mentem descaradamente. Eles mentem no ambiente de trabalho, 

em casa, na academia, na faculdade, no estágio, nos cursinhos e pasmem, mentem nas 

igrejas. Estes mentirosos de carteirinha sequer falam a verdade mesmo quando sua mão 

está em cima de uma Bíblia na presença de um juiz de direito e diversas testemunhas.  

  

Um dos piores momentos que existe na vida de um adolescente e seus pais é 

quando você descobre que seus pais os quais você sempre considerou como seus heróis 

um dia mentiram para você. Seu líder JESUS nunca fará isso com você. ELE prometeu. 

ELE vai cumprir. Tudo o que ELE prometeu, ELE cumpriu. 
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Vinte de Março 

A Videira e os Ramos 

 Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em 

mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis 

fazer. João 15:5 

 Ao longo destes últimos dias tivemos o privilégio de degustar cada versículo deste 

incrível capítulo 14 do evangelho de João. Ao abrir a Palavra de DEUS hoje nos meus 

momentos devocionais da manhã, me deparei com vinte e sete versículos maravilhosos 

de João 15. Se você adolescente já havia sublinhado em sua Bíblia o lendário capítulo 

14 de João como um dos mais incríveis de toda a Palavra de DEUS, então é hora de 

pegar de novo sua caneta vermelha e aquela sua régua preferida, pois João 15 irá te 

trazer bênçãos sem medidas. 

 Nosso líder JESUS começa João 15 com a seguinte mensagem: “EU sou a videira 

verdadeira e meu PAI é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, não der muito 

fruto, ELE o corta e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós 

já estais limpos pela Palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e EU 

permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto dele mesmo se não 

permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em MIM. Eu 

sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e EU nele, esse dá 

muito fruto, porque sem MIM, nada podeis fazer”.  

 Vamos analisar com calma os vários ensinamentos que JESUS nos deixou. 

Quanto a figura da parreira ou videira, JESUS trouxe para o contexto da mensagem 

uma árvore que era muito conhecida pelo povo de Israel e JESUS quer mostrar para 

você adolescente de hoje, que somente ligado a ELE, você irá produzir os bons frutos. 

 JESUS nos disse: Todo ramo que estando em mim não der furto ELE o corta e 

todo que dá fruto limpará para que produza mais fruto ainda. Você até pode 

momentaneamente estar em CRISTO e não estar produzindo nenhum fruto espiritual, 

ou seja, você pode não estar abençoando ninguém por conta do seu mornidão espiritual. 

Mas tenha a absoluta certeza que o próprio PAI vai se encarregar de te tirar da videira, 

pois foi o próprio JESUS que falou isso. Adolescentes mornos ou frios, insensíveis para 

a vida espiritual não produzem frutos e o PAI não gosta de ver ramos que não produzem 

frutos e por isso ELE mesmo se encarrega de te retirar da videira que é JESUS. Você 

como adolescente de DEUS precisa entender de uma vez por todas que você precisa 

estar conectado diariamente com JESUS que é a videira verdadeira. Quanto mais você 

adolescente ramo estiver ligado a videira que é JESUS, mais você irá produzir frutos e 

isso não é algo forçado. É automático, pois quem está em CRISTO é uma nova criatura 

e novas criaturas produzem bons frutos. 

 

 Essa conexão diária com JESUS vem através da oração, do estudo da Palavra de 

DEUS e de seu louvor diário a ELE. Sua vida devocional te manterá ligado a JESUS, 

mas depois ELE espera que ao sair para as suas lutas diárias, você produza os bons 

frutos dessa comunhão e esses bons frutos precisam ser vistos na sua casa antes de 

serem vistos no mundo, na comunidade e na sua igreja. Não se afaste da videira 

verdadeira e você irá transbordar de bons frutos. 
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Vinte e Um de Março 

Permanecendo em JESUS 

 Se permanecerdes em MIM e as minhas palavras permanecerem em 

vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7 

 Estamos aprendendo juntos com JESUS verdades importantes sobre o 

relacionamento entre ELE, que é a videira verdadeira, e nós que somos os ramos. Entre 

o verso seis e o verso dez existe um verbo que se sobressai. Abra agora sua Bíblia e veja 

se consegue descobrir. Para te ajudar vamos ver o que JESUS quer nos dizer nestes 

versos: “Se alguém não permanecer em mim esse será lançado fora a semelhança do 

ramo e secará e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim 

a as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. 

Nisto é glorificado meu PAI, em que deis muitos frutos e assim vos tornareis meus 

discípulos. Como o PAI me amou, também EU vos amei. Permanecei no meu amor. Se 

guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também 

eu tenho guardado os mandamentos de meu PAI e no seu amor permaneço”. 

 

 Se você ainda não encontrou o verbo principal destes versículos, te aconselho a 

ler tudo de novo. O verbo é permanecer. Um ramo só faz parte da videira se permanecer 

ligado à videira. Um adolescente de DEUS só consegue ser um discípulo de verdade 

enquanto permanecer em CRISTO.  

 

 Estar em CRISTO, permanecer em CRISTO é deixar que ELE ocupe a primazia 

de sua existência. JESUS precisa ser o melhor e o primeiro de sua vida. Essa ligação 

com JESUS não acontece nas poucas horas em que você fica na sua igreja. A ligação é 

diária, o contato é diário, a oração é diária, o louvor e o estudo da Palavra de DEUS são 

diários. Se sua conexão não for diária, você perde o contato com a videira e quando você 

menos perceber, deixará de ser ramo. E aí, para onde você vai quando deixar de ser 

ramo? 

 Muitos adolescentes cristãos vão às suas igrejas, e não vão lá para adorar e se 

manter conectado com o SENHOR. Eles já não levam mais suas Bíblias, e enquanto 

seus líderes espirituais pregam e clamam para que eles os acompanhem na exposição 

da Palavra de DEUS, suas Bíblias não estão mais lá para manterem o elo com a videira 

verdadeira. As igrejas estão servindo aos adolescentes mais como shopping espiritual 

do que como lugar de adoração. Adolescentes cristão se encontram na igreja, mandam 

mensagens pelo celular em plena hora do culto, conversam sobre tudo e sobre todos e 

quase nenhuma de suas conversar tem a ver com o SENHOR. Estes adolescentes 

perderam a noção de quem é a videira e quem são os ramos. Muitos adolescentes ainda 

acham que são ramos, mas eles não têm certeza disso.  A videira verdadeira sempre 

será videira verdadeira, mas muitos adolescentes não serão mais ramos.  

 

 Você adolescente de DEUS quer permanecer em JESUS? Um dos segredos é 

buscá-lo nas primeiras horas do seu dia através do louvor, da oração e do estudo diário 

da Palavra de DEUS. Ao longo de seu dia de estágio, trabalho, faculdade, cursinho ou 

escola aproveite para elevar suas preces e o seu louvor ao SENHOR. Sempre que possível 

agradeça a ELE por ser a VIDEIRA e você ser um ramo.  Permanecer em CRISTO é ter 

a certeza de uma excelente companhia.  ELE é a videira e você quer continuar sendo 

ramo? A escolha é sua. 
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Adole Brasil 

Terceira Semana 

Robinson H. Amorim 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Dois de Março 

O Amor como princípio 

 O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como 

eu vos amei. João 15:12 

 Depois de mencionar a importância de seus discípulos de se conectarem a ELE 

como única videira verdadeira, JESUS deixa um mandamento que já é à base de Sua 

Lei, mas como os discípulos precisavam ouvir de novo e nós os seus futuros discípulos 

também precisaríamos ouvir, então Ele diz, de forma bem clara, o que está escrito em 

nosso verso de hoje. 

 O amor então se torna o princípio número um do ministério de JESUS. Uma 

coisa é falar de amor e outra coisa bem diferente é viver o amor. O cristianismo tem 

muitos milhões de adeptos por todo o mundo e é a única religião em que seu líder 

mostrou, de forma prática, o que é o amor a ponto de dar a vida em prol dos amigos e 

também de seus inimigos. Nenhum líder de religião nenhuma neste nosso planeta 

desceu do céu deixando para trás a comunhão direta com DEUS PAI e DEUS ESPÍRITO 

SANTO, deixando também o privilégio de ser adorado diariamente por milhões de anjos 

e a bênção de morar num local onde o pecado não tem a menor chance de sobreviver. 

Somente JESUS CRISTO, o filho do DEUS vivo estava lá na eternidade desde sempre, 

pois lá é o lugar de DEUS e não de homens. Só JESUS CRISTO é único líder que também 

é DEUS. ELE é um com o PAI. ELE não é um líder comum, um fundador de mais uma 

religião e que depois morreu e seus discípulos ficaram por aí. ELE é o SENHOR dos céus 

e da terra. ELE é o desejado de todas as nações.  Nenhum outro líder humano, mesmo 

que tenha mais discípulos que o SENHOR, pode ser comparado a ELE. 

 DEUS PAI, DEUS FILHO E DEUS ESPÍRITO SANTO prevendo que seus filhos 

humanos pudessem eventualmente cair em pecado, bolaram um plano, que era um 

eventual resgate dos possíveis pecadores. Como nenhuma criatura angelical poderia 

pagar o preço da salvação dos futuros e eventuais pecadores, JESUS CRISTO se oferece 

para pagar o preço de nossa redenção. Nenhum anjo por mais alto que fosse sua 

atribuição na corte celestial teria moral suficiente para resgatar o ser humano que 

porventura caísse. O sangue de um anjo não teria o poder de resgatar os possíveis 

pecadores.  

 Neste famoso plano da redenção, JESUS se oferece para pagar o preço de vir e 

morrer por amor a você adolescente pecador.  Note bem que foi o DEUS FILHO que 

resolveu abandonar toda a glória dos céus para morrer numa cruz e desta forma pagar 

o preço da sua salvação. Esse é o grande diferencial do cristianismo, pois o nosso líder 

JESUS pagou o preço.  Só JESUS CRISTO morreu por amor, para salvar a quem aceitar 

o Seu sacrifício. 

 A grande base do cristianismo é o amor. O amor genuíno, verdadeiro e legítimo 

deve acontecer primeiramente na casa de cada adolescente. É lá onde o mundo não te 

vê que você deve mostrar amor genuíno por seus pais e irmãos. Não se iluda com a ideia 

que você dá um bom testemunho quando ama seus amigos mais do que seus pais e 

irmãos. Sua família de sangue precisa ver a qualidade e a quantidade de seu amor. 

Amar uns aos outros começa em casa. 
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Vinte e Três de Março 

Amigos de JESUS 

 Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. João 14:14 

 Bom dia a você adolescente que resolveu começar mais um lindo dia de sua vida 

com DEUS. Começar nosso dia com DEUS não nos isentará dos problemas e das lutas 

que virão, mas saber que você O colocou em primeiro lugar no início da manhã e ter a 

certeza absoluta de que ELE está à frente de seu dia para aliviar o seu fardo faz toda a 

diferença. Ao longo de seu dia, você pode clamar pela resposta divina às suas preces, 

pois o nosso DEUS sempre ouve as nossas orações e sempre irá responder do jeito 

DELE. 

 Não sei se já aconteceu de você sair de casa tão rápido que sequer se lembrou 

de ajoelhar diante do seu DEUS TODO PODEROSO para entregar o seu dia em SUAS 

mãos. Quando você deixa DEUS de lado, você fica com uma nítida impressão, de que o 

seu dia não flui, não rende o que você esperava e quando você olha sua agenda de noite 

vê que muita coisa ficou por fazer.  A bênção matinal do SENHOR melhora muito o seu 

dia. Faça a prova e você verá que DEUS de manhã cedo faz toda a diferença na sua vida. 

Esforce-se para não começar o seu dia sem DEUS. 

 Vou te pedir um favor agora: Pare de ler esta meditação, pegue uma caneta, sua 

Bíblia e sublinhe este verso, pois é uma das maiores e mais importantes declarações já 

feitas por JESUS. Consegue ver a grandiosidade desta declaração? JESUS estava 

dizendo para seus discípulos que eles eram seus amigos. Que maravilhoso poder ouvir 

JESUS dizendo para mim hoje que eu sou um amigo DELE! JESUS também está 

dizendo para você adolescente que você também é um amigo DELE.  

 Uma coisa é você dizer que é amigo de JESUS e outra coisa é JESUS dizer que 

você é amigo DELE. JESUS te escolheu para ser amigo DELE e sua única condição é 

fazermos o que ELE nos manda. Nada complicado não é verdade? 

 Creio que um terço da humanidade hoje curte o Facebook e seus inventores 

acabaram por criar um conceito bem superficial do que seja amizade. Pessoas que 

nunca se viram, nunca comeram juntas, nunca dormiram numa barraca de 

acampamento, nunca choraram suas mágoas um com o outro, não sabem 

absolutamente nada da vida uma da outra, na tentativa de não ficarem por fora da onda 

de relacionamentos sociais virtuais, se alegram por terem vários “amigos” virtuais.  

 Confesso que prefiro o conceito de amizade que JESUS nos deixou no verso de 

hoje. Me senti realmente lisonjeado, honrado e muito amado por saber que meu líder 

JESUS me chamou de amigo. Meu Salvador e meu SENHOR me chamou de seu amigo. 

Fico maravilhosamente agradecido por ELE ter me incluído no seleto grupo de seus 

amigos e essa honra é sua também, prezado adolescente do SENHOR JESUS. 

  

Você também foi escolhido para fazer parte do seleto clube dos amigos de JESUS. 

Que honra, que privilégio, que emoção, que carinho e quanto amor nosso líder JESUS 

te demostrou ao te chamar de amigo. JESUS é seu amigo! Quer notícia melhor do que 

essa para começar o seu dia. Bom dia para você. 
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    Vinte e Quatro de Março 

     Quem Escolheu Quem? 

 Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário eu vos 

escolhi a vós outros.  João 15:16 

 Que privilegiados não foram os discípulos de JESUS não é verdade?  Eles 

existiram exatamente naquele tempo, eles pescavam peixes naqueles rios, lagos e 

mares, um deles cobrava impostos de seus irmãos judeus, e estes abençoados foram 

escolhidos por JESUS. Não foram eles que se achegaram a JESUS e perguntaram se 

tinha uma vaga de discípulo, muito pelo contrário. JESUS foi atrás deles, pois ELE sabia 

quem eles eram, sabia o potencial de cada um e como cada um deles poderia ser útil na 

pregação do evangelho. Estes doze discípulos tiveram a honra de serem escolhidos por 

JESUS. 

 Será que você, em plena adolescência de sua vida, já tirou um tempo para avaliar 

a importância do trabalho dos discípulos? Você já conseguiu medir o que estes homens 

fizeram logo depois que JESUS foi para o céu e a missão ficou por conta deles? 

 Vamos fazer essa avaliação então: eles eram, na sua grande maioria, gente 

simples, pescadores, homens do mar, acostumados a dormir cedo para levantar cedo e 

enfrentar ondas gigantes, mares bravios, mares calmos, ressacas, abundância ou 

escassez de peixe. Depois de trazer os peixes eles ainda tinham que vendê-los, ir para 

casa, pagar suas contas, lavar suas redes, dar atenção às suas famílias, tomar banho, 

jantar, entrar na internet para ver a previsão do tempo do dia seguinte, atualizar o seu 

Orkut, que era o Facebook da época, fazer o culto com sua família e dormir. Como 

judeus que eram e fiéis observadores da lei de DEUS, sua rotina só mudava no sábado, 

pois como foi, é e sempre será o dia sagrado de repouso e mudança de atividades. Eles 

reuniam sua família e com certeza iam ao templo para adorar o DEUS TODO 

PODEROSO. 

 

 Nenhum deles tinha faculdade, mestrado ou doutorado. Nenhum deles jamais 

teve um computador, uma impressora, um notebook, um celular. Nunca digitaram 

nenhum documento no Word e nenhum deles jamais fez o seu orçamento utilizando 

uma planilha de Excel. Celular moderno com acesso à internet, Tablet´s, tecnologia de 

ponta, filmes em 3 D, câmeras digitais e outros milhares de aplicativos para celular eles 

nem sonhavam com isso. No entanto foram estes simples pescadores que organizaram 

a igreja cristã primitiva, que pregavam diariamente a Palavra de DEUS, que curavam 

coxos, aleijados, surdos, mudos, endemoninhados, que transformavam vidas quando 

apresentavam JESUS CRISTO às pessoas. Estes pescadores abandonaram o mar, os 

rios e os lagos. Eles abriram mão de sua própria profissão para se tornarem em 

pescadores de homens e mulheres para o reino de DEUS. 

 

 JESUS CRISTO nos dá o motivo por tê-los escolhido. Veja a continuação do verso 

16: “E vos designei para que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça, a fim 

de que tudo quanto pedirdes ao PAI, em meu nome, ELE vo-lo conceda”. Você como 

adolescente escolhido por JESUS para ser seu discípulo, está disposto a ser usado por 

DEUS na missão de trazer novos peixes para o reino do céu? Você curte a ideia de ser 

um pescador de pessoas? Ore por isso. 
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Vinte e Cinco de Março 

O Mundo vos Odeia 

 Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me 

odiou a mim. João 15:18 

 Que mensagem forte JESUS estava deixando para os seus discípulos e para 

você adolescente do século 21! Entenda este recado como para você também. 

 O mundo odiou JESUS. Que tragédia para essas vidas que viveram sob a direção 

do inimigo de DEUS. Você só consegue odiar JESUS quando amar o inimigo DELE. 

Quem sempre amou os prazeres transitórios do pecado, quem não aprendeu a dobrar 

seus joelhos diante do maravilhoso amor do SALVADOR, com certeza passou a odiar os 

Seus servos nesta terra. 

 Desde que JESUS veio ao nosso mundo era plano orquestrado de Satanás evitar, 

de todas as formas possíveis, que JESUS cumprisse a Sua missão. A missão de JESUS 

era pagar o preço da sua e da minha salvação e Satanás sabia que se JESUS chegasse 

ao Calvário e depois ressuscitasse, ele, o inimigo declarado de JESUS, estaria 

efetivamente sentenciado a morte e morte eterna. 

 Qual foi a estratégia do inimigo de DEUS desde que o FILHO DE DEUS colocou 

os pés nesta terra? Foi influenciar uma legião de seres humanos pecadores que o 

odiassem sem motivo nenhum aparente. O rei Herodes foi o primeiro desta lista a querer 

ver JESUS morto sem que ELE cumprisse Sua missão e quando ele foi iludido pelos reis 

magos que vieram do Oriente, viram JESUS, deixaram presentes para ELE e voltaram 

sem tê-lo avisado, ele manda matar todos os meninos de dois anos para baixo que 

nasceram em Belém e seus arredores.  Você pode conferir essa história em Mateus 1:16-

18. 

 A Palavra de DEUS nos mostra que por diversas vezes os líderes da igreja judaica 

procuraram matar JESUS sem que soubessem efetivamente o que estavam fazendo ou 

mesmo que com toda a convicção do mundo, eles foram instrumentos nas mãos do 

inimigo para impedir que JESUS cumprisse a Sua missão de resgatar a humanidade na 

cruz do Calvário. 

 

 A história da humanidade está repleta de exemplos do que igrejas dominantes 

no período da idade média fizeram contra os discípulos do SENHOR. Como eles não 

viveram para matar o SENHOR, eles utilizaram todo o seu poder para matar os servos 

de DEUS os entregando a leões e outras feras. Os discípulos de JESUS na idade média 

sofreram todos os tipos de atrocidades e a história calcula por baixo algo em torno de 

seis milhões de mortos durante a “santa inquisição”. Isso é a história da humanidade 

que sempre odiou o SENHOR. 

 

 JESUS foi odiado e os seus discípulos ao longo de todos os tempos também o 

foram. Você em plena adolescência sabe o que é sofrer por ser discípulo de JESUS? Já 

foi hostilizado por seus amigos e professores só por ter se posicionado do lado de 

JESUS? Não espere ser muito amado pelas pessoas do mundo que não conhecem o 

SENHOR. JESUS foi odiado e seus discípulos também o foram. Não tem como esperar 

amor do mundo que não segue JESUS. 
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     Vinte e Seis de Março 

         Você não é daqui 

 Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como 

todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, 

o mundo vos odeia. João 15:19 

 JESUS estava dizendo uma verdade incrível aos seus discípulos: Vocês não 

pertencem ao mundo e sim ao SENHOR. O reino deste mundo, os prazeres, as festas, 

as drogas, os filmes pornográficos, os filmes onde o inimigo é exaltado, as más 

companhias, a mídia do mal entre outros lixos, tudo isso ficou para Satanás, seus anjos 

e seus seguidores. Os adolescentes de DEUS à semelhança dos discípulos são 

convidados diariamente pelo Espírito Santo de DEUS a se afastarem dos prazeres 

transitórios e mortais do reino do inimigo. 

 Enquanto esteve conosco JESUS CRISTO sempre nos alertou sobre o reino do 

inimigo. Sabe aquele ensinamento de JESUS sobre o caminho estreito e o caminho largo 

que ELE nos deixou em sua palavra há mais de dois mil anos atrás? Este ensinamento 

é para você que é um adolescente de DEUS vivendo em pleno ano de 2017.  Os dois 

reinos tanto de DEUS quanto o do inimigo existem e são bem reais e todo dia quando 

você acorda é você quem escolhe qual reino irá servir ao longo de seu dia. 

 Você pode escolher acordar com a música de seu celular. Tão logo você termine 

de ouvir a sua música preferida a primeira tentação que tem vêm à mente é ler as suas 

mensagens, navegar pelas redes sociais ou mesmo abrir o seu e-mail. Você ainda 

deitado pega seu celular e começa a curtir o que o mundo e as coisas deste mundo têm 

a te oferecer, mas quanto você menos espera, sua ficha cai e você se lembra de que o 

seu dia lá fora já começou e é um tal se sair correndo do quarto, comer o que der e 

escovar o dente da melhor maneira possível. Quando você passa pela sala, você vê sua 

lista de amigos de oração intacta, sua Bíblia fechada, seus momentos de louvor não 

aconteceram de novo e mais uma vez o estudo diário da Palavra de DEUS e o seu contato 

pessoal com ELE antes de você sair de casa, ficou mais uma vez para o segundo plano. 

 

 Na verdade, o que te falta é uma coisa só e eu a chamo de atitude. Você 

simplesmente precisa mudar de atitude, tirar o celular de debaixo de seu travesseiro, 

deixa-lo longe de você, ajoelhar antes de dormir e pedir ao DEUS ESPIRITO SANTO que 

o acorde a tempo de passar os primeiros momentos de seu dia na companhia da 

TRINDADE. Faço isso há anos e sempre dá certo. Ore pedindo para o Espirito Santo te 

acordar, deixe sua lista de amigos de oração na sala, sua Bíblia e suas músicas 

preferidas. Reserve meia hora para ficar com o SENHOR, louvando, orando e lendo ou 

estudando a Sua Palavra. O seu relacionamento com DEUS vai ficar tão gostoso, tão 

íntimo, tão pessoal que quando você se aperceber, você vai querer ficar mais tempo com 

ELE do que você imagina. Será o melhor momento de seu dia e você vai dormir tranquilo, 

pois sabe que na manhã do dia seguinte o seu DEUS estará lá. 

 Enquanto isso não acontece, a pergunta que te faço é: até quando o reino do 

inimigo vai ocupar mais o seu tempo do que o reino de DEUS? Um dia JESUS irá voltar 

para buscar os adolescentes que fazem parte do reino de DEUS.  JESUS, seus discípulos 

e você não são deste mundo. Amém por isso. 
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Vinte e Sete de Março 

As Missões do Espírito Santo 

 Quando ELE vier, convencerá o mundo do pecado, da 

justiça e do juízo. João 16:8 

 O seu Líder, Salvador e SENHOR veio a esta terra para cumprir a mais nobre e 

maravilhosa missão que alguém jamais poderia fazer em prol de outra pessoa. DEUS 

enviou seu FILHO único na qualidade de missionário para salvar a humanidade de seus 

pecados. Na eternidade, antes que nossos primeiros pais pecassem, o plano de resgate 

da humanidade já estava pronto e para este momento crucial da história da 

humanidade foi que JESUS se ofereceu para ser o resgatador e, portanto, o SALVADOR 

dos pecadores. 

 No plano original da Trindade, JESUS CRISTO viria em forma humana, viveria 

uma vida bem simples, sem ostentação, sem luxos, sem vaidade e sem pecado. ELE 

teria seus próprios discípulos, seria um MESTRE como uma doutrina surpreendente 

baseada no amor e ELE iria conquistar milhões de seguidores, muito antes de existir 

Twiter, Instagram e Facebook. 

 Nenhum fundador das grandes religiões mundiais, que por sinal nunca 

passaram de seres humanos também cheios de falhas e pecados, alguns bem grosseiros 

por sinal, estimularam seus seguidores a amar os seus inimigos. Nenhum destes 

fundadores de religiões se humilhou a ponto de lavar os pés de seus discípulos. Nenhum 

deles pediu para que o novo ritual de santa ceia fosse feito sempre até que ELE voltasse 

e é por causa disso que milhões de adolescentes cristãos que aguardam a volta de 

JESUS participam do ritual da Santa Ceia pelo menos duas vezes por ano. 

 Ao contrário dos outros líderes religiosos, JESUS CRISTO pregaria uma nova 

forma de relacionamento entre as pessoas baseada no amor e não no ódio. Ele resgataria 

a humanidade através de sua morte numa cruz, que por sinal era a pior forma de morrer 

nos tempos de JESUS e creio que até nos dias atuais. Ao morrer na cruz do Calvário, 

JESUS pode resgatar milhões de adolescentes do mundo das drogas, da prostituição, 

das más companhias, das orgias sexuais e por isso mesmo estes milhões de 

adolescentes vivem felizes em suas igrejas e oram e se empenham em levar JESUS ao 

restante dos adolescentes que ainda não tiveram sua vida transformada.  

 

 Antes de subir aos céus, para junto do PAI, JESUS CRISTO prometeu voltar e 

essa é a melhor notícia da Palavra de DEUS. Nada traz mais esperança ao coração dos 

adolescentes cristãos do que saber que seu líder nunca os deixará órfãos, pois ELE 

prometeu voltar para resgatar seus adolescentes fiéis. JESUS cumpriu sua missão, 

prometeu voltar, mas ELE pediu ao PAI e o PAI enviou o DEUS ESPIRITO SANTO para 

ser o nosso companheiro diário rumo a promessa da volta de JESUS e de uma vida 

eterna com ELE. 

 O DEUS ESPÍRITO SANTO é quem te convence do seu pecado. Sempre que você 

comete algum pecado sua voz mansa te convence do erro. Ele também te convence de 

que DEUS é justo e que um dia ELE fará justiça e executará seu juízo para toda a terra. 

O DEUS ESPÍRITO SANTO irá te mostrar que existe um DEUS justo. Aprenda a andar 

diariamente com DEUS ESPÍRITO. 
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Vinte e Oito De Março 

Palavras de Despedida 

 Vim do PAI e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e 

vou para o PAI. João 16:28 

 Se existe algo que deixa qualquer pessoa triste, independente se ela é jovem, 

adolescente ou mesmo um adulto é a tal de despedida. Geralmente os momentos que 

antecedem as despedidas são maravilhosos e a sensação de que eles vão acabar, não é 

nada boa. Provavelmente você deve ter uma família incrível e quando todos se juntam 

no Natal é sempre motivo de alegria e festa. A mesa, os presentes, os preparativos, as 

amizades, o trabalho e o empenho em prol da festa envolve toda a família e quando 

chega aquele momento mágico quando todos cantam, todos oram, todos agradecem por 

mais um natal em família, você torce para que aqueles momentos nunca mais acabem. 

 JESUS estava se despedindo de seus discípulos. Dali há poucas horas seus 

amigos iriam ver o que eles nunca imaginavam que seria possível ocorrer. JESUS iria 

ser levado preso, um de seus discípulos iria traí-lo com um beijo, todos aqueles 

discípulos iriam abandonar JESUS à sua própria sorte, seu discípulo mais impetuoso 

iria negá-lo três vezes. Suas esperanças de ver a nação de Israel livre das mãos dos 

romanos cairiam por terra e o desejo de Tiago e João de se sentar a direita de CRISTO 

também não iria se concretizar. Quantos sonhos e quantos projetos iriam ruir de uma 

hora para outra. 

 JESUS deixou bem claro para os seus amigos discípulos que ELE tinha vindo do 

PAI e voltaria para o PAI. ELE fez questão de mostrar sua origem divina. JESUS é o 

DEUS FILHO que desceu do céu para salvar a humanidade perdida.  Quem nunca abriu 

a Palavra de DEUS, nunca leu os quatro evangelhos, quem nunca dobrou seus joelhos 

em oração, quem nunca teve uma oração respondida, quem nunca experimentou na 

prática uma mudança de rumo na sua vida acha que JESUS foi um grande filósofo, um 

líder e um ser humano incrível, mas eles não sabem que a grande verdade é que JESUS 

é DEUS. ELE veio do PAI e seus discípulos agora tinham que se despedir DELE para 

compreender a sua real missão na terra. 

 Se JESUS não fosse embora, ELE não iria nos preparar um lugar no Seu reino 

de glória e nunca voltaria para nos buscar, mas ELE deixou seus discípulos, enfrentou 

as dores da morte, ressuscitou e prometeu voltar.  Quando JESUS voltar para buscar 

todos os seus adolescentes fieis que O aceitaram como seu Salvador e SENHOR e que 

guardam seus mandamentos por amor a ELE, então será a última vez que todos eles 

terão ouvido a palavra despedida, pois na eternidade será uma vida inteira e eterna 

acompanhada pelo seu LIDER JESUS, DEUS PAI E DEUS ESPÍRITO SANTO.  

 Na eternidade não mais existirá a palavra adeus e sim até breve, pois tudo será 

diferente do que estamos acostumados por aqui. JESUS veio do PAI, voltou para o PAI, 

voltará para nos buscar e viveremos eternamente com a trindade. Esse é o projeto divino 

para o seu futuro. Qualquer plano que você tiver sempre será menor do que a eternidade 

com JESUS. Não perca a oportunidade de continuar firme e forte nos caminhos do 

SENHOR.  Continue apaixonado por CRISTO e sua herança eterna está garantida. 
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 Robinson H. Amorim 

Adole Brasil 

Quarta Semana 

Descreva aqui o seu 

apaixonar-se por Jesus 

Escreva abaixo em seu diário semanal 

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

___________________________ 

 

editadole  
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Vinte e Nove de Março 

     Nosso Líder Venceu o Mundo 

 Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo 

passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33 

 Talvez o maior desafio que os adolescentes de DEUS têm de enfrentar 

enquanto curtem os áureos anos de sua adolescência é vencer o mundo. E olha 

que não são poucos os adolescentes cristãos que abandonam os caminhos do 

SENHOR e vão quebrar os princípios e valores que lhes foram ensinados 

bondosamente pelos seus pais cristãos, no lamaçal dos pecados acariciados! 

 Confesso que olhando para os meus tempos de adolescente e olhando 

para o mundo moderno e digital que vocês adolescentes vivem hoje, não tenho 

a menor dúvida em afirmar que o pecado se especializou em suas artimanhas, 

cores, fumaças, ambientes musicais, propagandas, filmes e seriados cada vez 

mais marcados por violência e sangue. O pecado se especializou mais ainda na 

mentira, pois como nosso inimigo é pai da mentira, ele tem todo o interesse em 

inventar histórias mirabolantes para te desviar dos caminhos do SENHOR. 

Nosso inimigo também conseguiu popularizar a droga e as relações sexuais não 

aprovadas pelo SENHOR. É realmente um milagre moderno, ver os adolescentes 

do SENHOR não pisarem e muito menos morrerem no terreno do inimigo. 

 Uma das principais estratégias do inimigo consiste em levar você 

adolescente a confiar mais em você mesmo do que confiar em DEUS. Milhares 

e milhares, para não dizer milhões e milhões de adolescentes do SENHOR ficam 

horas bisbilhotando fotos, vídeos, músicas e quando se dão conta sequer sobrou 

tempo para dobrar os joelhos e orar em prol de seus pais, irmãos, sua grande 

família e seus amigos. Momentos com o SENHOR, com a Palavra do SENHOR, 

com o louvor do SENHOR, com as músicas do Cordeiro de DEUS são cada vez 

mais raros entre os adolescentes que um dia entregaram sua vida a JESUS e O 

aceitaram como seu Salvador e SENHOR. Uma legião de adolescentes de DEUS 

tem se esquecido muito rapidamente dos votos que fizeram há pouco tempo 

atrás, quando selaram sua fé num tanque batismal. 

 Não é fácil permanecer nos caminhos do SENHOR. O próprio JESUS nos 

disse que existem dois caminhos e o caminho estreito é o caminho que leva a 

salvação. Quando JESUS deixar de ser o seu LÍDER, quando o ESPÍRITO 

SANTO não for mais o seu melhor consolador, quando DEUS PAI deixar de ser 

o grande EU SOU da sua vida, com certeza o mundo e seus prazeres irão te 

conquistar.  

Nada mais disso precisa ser a realidade de sua vida. Coloque DEUS PAI, 

DEUS FILHO E DEUS ESPIRITO SANTO de onde eles nunca deveriam ter saído 

e você irá vencer o mundo e seus prazeres. Permanecer apaixonado por JESUS 

e ainda por cima nos caminhos de JESUS é uma questão de escolha diária e 

ninguém pode fazer essa escolha por você. Todo dia é dia de escolher se você vai 

continuar nos caminhos do SENHOR ou irá se perder nos territórios nebulosos 

e grotescos do inimigo de DEUS. Escolha JESUS hoje e sempre. Vale a pena 

seguir em frente com a certeza de que seu LÍDER é um vencedor. Amém. 
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Trinta de Março 

Vida Eterna 

 E a vida eterna é esta: que te conheçam a TI, o único DEUS 

verdadeiro e a JESUS CRISTO a quem enviaste. João 17:3 

 O apóstolo João deixou-nos mensagens incríveis ao longo de todo o seu 

evangelho. No capítulo 14, aparece JESUS confortando os discípulos, no capítulo 15, 

JESUS aborda o seu relacionamento entre ELE e seus seguidores, no capítulo 16, ELE 

explica a missão do ESPIRITO SANTO e agora no capítulo 17, vamos aprender muitas 

lições sobre a oração sacerdotal de JESUS. 

 JESUS é o nosso modelo e exemplo e somente ao contemplarmos sua vida e suas 

atitudes é que você adolescente poderá ter sua vida transformada. JESUS é o nosso 

exemplo de oração e como adolescentes precisam dessa bênção em sua vida! Apesar de 

muitos adolescentes terem uma vida bem corrida, você precisa começar sempre o seu 

dia ajoelhado e terminá-lo da mesma forma. 

 Apenas a título de sugestão para impulsionar a sua vida de oração, ainda hoje 

pegue uma folha de papel e escreva no canto esquerda desta folha os números de um a 

trinta e um, sendo um embaixo do outro, como se a folha tivesses linhas e para cada 

linha um número. Do lado de cada número escreva o nome de cinco pessoas que com 

certeza você gostaria de orar. Sugiro também que comece colocando os nomes de seus 

pais e de seus irmãos, logo no primeiro dia do mês. Vá escrevendo o nome de todos os 

seus parentes, incluindo seus avós tanto paternos como maternos, tios, primos e depois 

amplie sua lista com o nome de seus amigos, seus líderes na igreja, seu pastor e por 

fim liste todos os seus amigos que ainda não conhecem a JESUS como seu Salvador e 

SENHOR e os inclua ali também. Quem sabe depois de tanto orar por estes amigos, você 

não os surpreende e apresenta JESUS a eles e se suas preces forem ouvidas quem sabe 

eles tomam a melhor decisão de sua vida e se batizam.  Quando você menos perceber 

sua lista de amigos de oração terá exatos cento e cinquenta e cinco nomes. Não se 

esqueça de incluir o seu nome porque se existe alguém que também precisa de oração 

esse alguém é você, não é verdade? Agora que você já tem seu próprio ministério de 

oração, não irão te faltar motivos para orar ao longo de cada mês. 

 

 É importante que você faça efetivamente a sua lista de oração ao longo deste 

novo capítulo de João, pois JESUS fez uma oração fantástica, pensando em seus 

discípulos e não tenho a menor dúvida de que tudo que aprenderemos com JESUS 

também servirá para sua vida espiritual.  Apesar desta oração ter como foco direto seus 

doze discípulos, você verá que ELE não se esqueceu de você. Se JESUS orava e orava 

muito, você também pode e também deve ter uma vida fantástica de oração. Seus joelhos 

nunca mais serão os mesmos depois de incluir cento e cinquenta e três novos amigos 

pelos quais orar. Você verá de forma bem clara o quão bom é orar pelos outros e 

logicamente que por você também. 

 

 Em nosso verso de hoje, JESUS CRISTO te dá uma definição fantástica de vida 

eterna. Para JESUS vida eterna é conhecer DEUS PAI e a JESUS, o FILHO. Se você já 

conhece o PAI e já conhece o FILHO, então já sabe o que é a vida eterna. Simples assim. 
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Trinta e Um de Março 

A Obra do Filho 

 Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me 

confiaste para fazer. João 17:4 

 JESUS CRISTO, O DEUS FILHO, recebeu de DEUS PAI a melhor missão que 

alguém poderia receber e precisamos entender que esta missão não foi nem um pouco 

fácil. JESUS CRISTO não veio a esta terra passear, descansar, curar, pregar e voltar ao 

céu. JESUS CRISTO deixou a glória do céu, o lado direito do trono do PAI, a adoração 

constante de milhões de anjos e veio a esta terra para morrer por todos os pecadores 

desde Adão e Eva. 

 Fico imaginando a Trindade reunida para elaborar o maravilhoso plano da 

redenção e a conclusão que ELES chegaram era que somente o sangue de um dos 

membros da Trindade poderia pagar o eventual preço do pecado dos seres humanos. 

Nosso LÍDER, nosso Salvador e SENHOR aceita a missão de abandonar a glória e vir 

morrer em prol da humanidade. Ele teria que abdicar de tudo, abandonar tudo, deixar 

a companhia de DEUS PAI e DEUS ESPÍRITO SANTO pela primeira vez na história da 

eternidade, viria para pisar nesta terra maculada pelo pecado, ELE se tornaria um ser 

humano, sentiria fome, frio, sede, sono e tudo o que nós mortais sentimos. 

 JESUS nos fala em nosso verso de hoje que ELE havia glorificado o PAI e 

consumou, ou seja, terminou por completo a obra que DEUS PAI O havia confiado fazer. 

Quantas vezes JESUS CRISTO glorificou o seu PAI não é verdade? Logo no início de Seu 

ministério, JESUS transforma água em vinho e salva um casamento inteiro do vexame. 

A Palavra de DEUS nos diz que havia cinco mil homens, fora mulheres e crianças no 

dia que ELE operou o milagre de transformar cinco pães e dois peixinhos numa 

quantidade suficiente para alimentar uma grande multidão e lá estava ELE glorificando 

e exaltando DEUS PAI mais uma vez. 

 Quando JESUS ressuscita a filha de Jairo, lá estava ELE mostrando o poder e a 

glória que vinham do PAI. Quando ELE manda Lázaro sair para fora dos grilhões da 

morte, ELE estava mostrando ao mundo o poder e a glória que só o PAI tem. Quando 

JESUS perdoou a mulher pega em adultério, ELE estava mostrando ao mundo o que é 

o perdão do PAI. Quando estava sendo crucificado ELE leva uma prece ao PAI pedindo 

para que DEUS perdoasse aqueles pecadores porque eles não sabiam o que estavam 

fazendo. Essa atitude é glorificar e exaltar o PAI e de sobra ainda praticar o princípio de 

amar e perdoar seus inimigos. 

 Quando JESUS CRISTO, ao se entregar na cruz do Calvário e morrer por cada 

adolescente que nasceu pecador nesta terra, ele consumou, concluiu a obra que a 

TRINDADE havia planejado para ELE desde a eternidade.  Agora JESUS poderia voltar 

para o PAI e subir com a certeza plena de que a missão foi integramente cumprida. ELE 

cumpriu cada milímetro do que foi planejado para ELE. JESUS CRISTO fez tudo o que 

estava ao seu alcance pela sua salvação. Você já aceitou essa salvação como um 

presente irrecusável do SENHOR? Se você ainda não aceitou, qual o motivo da sua 

indecisão? 
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